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Onsdagen den 8 Januari. 

Föredrag. 

1. fJakttagelser öfver galvanisk polarisation. 
— Akademiens Physiker, Herr Mag. E. Evtunp anförde: »Det 

är bekant, att, då en galvanisk ström genomgår en vätska, den 

derigenom uppkommande polarisationen icke ögonblickligt uppnår 

sitt största värde, utan att dertill en längre eller kortare tid är 

af nöden; alltefter den olika beskaffenheten af de omständighe- 

ter, som härpå hafva inflytande. Emellan polarisationen och 

tiden, under hvilken den polariserande strömmen verkat, eger 

således det förhållande rum, att storleken af den förra aftager 

i samma mån, som den sednare förminskas. Det är af denna 

omständighet, äfvensom af särskilt anställda försök, som man 

ansett sig kunna draga den slutsatsen, att, om tiden för ström- 

mens inverkan närmar sig till noll eller erhåller ett mycket litet 

värde, den uppkommande polarisationen blifver nästan omärklig. 

Granskar man de försök, som till bevis för denna egen- 

skap hos ifrågavarande fenomen blifvit anställda, så visar det 

sig, att man dervid i allmänhet gått tillväga på sådant sätt, att 

polarisationen först blifvit undersökt, sedan den momentant ver- 

kande strömmen upphört. Då polarisationen hastigt aftager vid 

den Ppolariserande strömmens upphörande, synes det dock vara 

svårt att på detta sätt erhålla något sant begrepp om polari- 

sationens storlek under det ögonblick, som strömmen fortfar att 

verka. Då emellertid kännedom om polarisationens storlek under 

den momentant verkande strömmens fortvaro icke kan sakna 
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intresse, hafva vi häröfver anställt några undersökningar, hvilka 

här skola meddelas. 
För dessa undersökningar begagnades en galvanometer, i 

hvilken magnetnålen utgöres af en tjock magnetstaf, som är upp- 

hängd på en lång silkestråd och fast förbunden med en spegel, 

hvarigenom utslagen, medelst en på afstånd uppställd tub med 

skala, observeras på samma sätt, som vid magnetiska observa—- 

tioner är brukligt. Magneten är omgifven af en tjock hylsa af 

ren koppar, hvilken förorsakar en så stark dämning, att om 

magneten sättes i rörelse, den efter några få oscillationer åter-- 

kommer i hvila. På den nämnda metallhylsan äro tre lager af 

öfverspunnen koppartråd upplindade, och magneten med upp- 

hängningstråden och spegeln nogsamt skvddad för luftdrag. 

Om man låter en elektrisk ström af så kort varaktighet 

cirkulera i de ofvannämda trådlagren, att verkan på magneten 

kan" betraktas såsom en stöt, så är tydligt, att de förorsakade 

utslagen på samma gång äro beroende af den galvaniska ström- 

mens styrka och af den tid, hvarunder strömmen verkat. Vill 

man således på detta sätt jemföra olika strömstyrkor med hvar- 

andra, så måste man laga så, att nämnde tid vid de olika be- 

stämningarna alltid blifver fullkomligt lika stor. I stället för 

att genom en mekanisk inrättning söka uppfylla denna fordran, 

har jag ansett tjenligare att förfara på följande sätt: 

Den elektricitetsmängd, som genom induktion i en sluten 

ledning sättes i rörelse genom en variation i en närliggande 

ström, är, såsom bekant, direkt proportionell mot variationens 

storlek, men oberoende af den tid, hvårunder variationen sker. 

Om man således sluter eller öppnar en ström af oförändrad 

styrka, så blifver verkan på magneten af den, i en närliggande 

ledning uppkommande, induktionsströmmen alltid lika stor, om 

blott slutandet eller öppnandet af hufvudströmmen sker så 'ha— 

stigt, att hela den inducerade elektricitetsmängden inverkar på 

magneten, under det denna innehafver fullkomligt samma läge. 

För att magnetnålens utslag till följe af induktionsströmmens 

verkan skall kunna blifva ett mått på hufvudströmmens inten—- 



SSORSRIES PE 

sitet, behöfver man således blott tillse, att tiden för slutandet 

eller öppnandet icke öfverstiger en viss gräns; hvilket, då mag- 

netens oscillationer äro långsamma, är lätt att åstadkomma. Då 

nu hufvudströmmen vid de försök, som här äro i fråga, blott 

en mycket ringa tid får vara sluten, och då vid öppnandet en 

induktionsström uppkommer, som är af motsatt riktning mot den, 

som uppstår vid slutandet, så är tydligt, att man måste låta 

blott den ena af dessa begge induktionsströmmar inverka på 
magneten, emedan i annat fall de båda strömmarnes verkan 

skulle upphäfva hvarandra. Induktionsströmmens ledning måste 

derföre afbrytas, under det hufvudströmmen ännu är sluten: 

För att åstadkomma detta har följande enkla inrättning blifvit 

begagnad: 

I midten af ett fyrkantigt träbräde (tab. I) är en vridbar 

metallaxel a, vid hvilken en metallvisare be är fastlödd. I denna 

visare äro trenne metallfjädrar, d, e, f, inskrufvade, hvilka vid 

visarens omvridning noga beröra de i brädet infällda metallskif> 

vorna g, h, 2, hvilka icke stå i metallisk beröring med hvar- 

andra. h och 2 hafva sina ändar på samma räta linier, som 

dragas från midten-af den vridbara axeln. Den ena ändan af 

metallskifvan g deremot ligger på den räta linie, som från midten 

af metallaxeln är dragen till midten af de båda metallskifvorna 

h och i; hvaremot den andra ändan af g ligger på andra si- 

dan af den linie, som från axeln drages till ändarne af de nämnda 

metallskifvorna. k, l, m och n äro fyra metallpelare, af hvilka 
k och I äro på undre sidan af brädet metalliskt förbundna med 
hvar sin af metallskifvorna h och i. Af de begge andra pelarne 

är den ena förbunden med metallaxeln och den andra med me- 

tallskifvan g. 1 pelarne k och I insättas ändarne af lednings 

tråden för induktionsströmmen och de begge andra pelarne förenas 

med ledningstrådarne, som komma från stapeln. För att åstad- 

komma induktion, äro ledningstrådarne för induktions- och huf- 

— vudströmmen öfverspunna med silke och gemensamt upplindade 

på en ihålig cylinder. I induktionsströmmens ledningsbana äro 

dessutom trådlagren på galvanometern infogade. 



FR UR AE 

Föres nu metallvisaren i pilens riktning, så slutes induk- 

tionsströmmens ledningsbana i samma ögonblick, som metallfjä— 

drarne e och / beröra. metallskifvorna h och 12; hvaremot huf- 

vudströmmen är öppen, tilldess ändarne af de nämnda metall- 

fjädrarne kommit till midten af + och h; men i detta ögonblick 

kommer d i beröring med g och hufvudströmmen börjar cirkulera. 

I den andra ledningstråden uppstår härigenom en induktions- 

ström, som förorsakar ett utslag hos magneten i galvanometern. 

Då metallfjidern d kommit till midten af g, blifver induktions- 

banan öppnad, emedan e och f nu upphöra att beröra h och 4. 

Vid hufvudströmmens öppnande kan således ingen induktions- 

ström uppkomma. Visaren kringfördes med handen, så att vin- 

kelhastigheten utgjorde ungefär 180? på en sekund och vid alla 

försöken förblef så mycket som möjligt lika stor. Längden af 

metallskifvan g var så stor, att de båda strömbanorna vid den 

angifna vinkelhastigheten gemensamt voro slutna under ss se- 

kund. Ehuru de båda strömbanorna stå i beröring med hvar- 

andra medelst metallaxeln, så förblifva dock induktions- och 

hufvudströmmen = alltid åtskiljda, emedan banorna blott beröra 

hvarandra på ett enda ställe. Detta bekräftades dessutom ge- 

nom försök. 

Om en bundt mjuka jerntrådar insattes i induktionsrullen, 

så blefvo för en och samma strömstyrka utslagen olika, om vi- 

saren kringfördes med olika hastighet. Detta bevisar, att magne- 

tismen för sin utveckling behöfver en tid, som är jemförlig med 

den, hvarunder begge strömledningarna gemensamt voro slutna. 

Borttogos jerntrådarne, så blefvo deremot utslagen konstanta för 

olika hastigheter hos visaren. Endast det sednare förfarandet 

begagnades vid observationerna. 

Då vid alla försöken utslagsvinklarne icke öfverstego 3 

grad, kunde man i stället för sinus och tangenten sätta sjelfva 

bågen, och då dessutom oscillationstiden för så små vinklar kan 

anses vara konstant, så behöfde icke någon korrektion anbrin- 

gas för dämningen, som af oscillationstiden är beroende. Ut- 

slagsvinklarne eller de motsvarande antalen skaldelar, som obser- 
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verades med tuben, voro således proportionela med strömstyr- 

korna. Detta bekräftades deraf, att, då förhållandet emellan olika 

strömstyrkor bestämdes medelst det anförda observationssättet, 

samma tal erhöllos, som med en god sinusbusol. 

Såsom elektromotor begagnades 3 Daniellska par. Sedan 

den nyss beskrifna mekaniska inrättningen blifvit på behörigt 

sätt förenad med de begge strömbanorna, så bestämdes stapelns 

elektromotoriska kraft på det sätt, att visaren kringfördes och 

det af induktionsströmmen förorsakade utslaget observerades. 

Sedan magneten kommit i hvila, verkställdes samma operation 

och af de erhållna: talen togs medium. Derefter infogades i 

hufvudbanan ett nytt ledningsmotstånd, som vid alla försök blef 

oförändradt detsamma, och magnetens utslag observerades på 

samma sätt som förut. Kallas utslaget vid det mindre mot- 

ståndet a och vid det större a' samt det infogade ledningsmot- 

ståndet Il, så blifver, såsom bekant är, elektromotoriska kraften 

(Ry 
a—qa' 

Derefter insattes polarisationskärlet i ledningen och elektro- 

motoriska kraften bestämdes på samma sätt, som för stapeln 

ensamt. Härvid förutsättes, att polarisationen är oberoende af 

strömstyrkan. Då den sannolikt uppträder med större häftighet 

för en starkare ström än för en svagare, så är denna method 

att bestämma dess elektromotoriska kraft ej fullt riktig. Anser 

man nemligen den uppmätta polarisationen motsvara den star- 

kare strömmen vid det mindre ledningsmotståndet, så visar den 

bekanta formeln, att de erhållna värdena äro något för små. De 

i det efterföljande anförda värdena på polarisationen äro derföre 

af denna anledning snarare för små än för stora. 

Slutligen blef stapelns elektromotoriska kraft ännu en gång 

uppmätt, och af den första och sista bestämningen togs medium. 

Om dessa båda bestämningar icke på ett tillfredsställande sätt 

öfverensstämde med hvarandra, blef observationen förkastad. 

Då  polarisationskärlet var infogadt i ledningen, befanns 

alltid elektromotoriska kraften vara mindre än för stapeln ensamt. 
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Detta bevisade, att polarisationen hann utvecklas under den 

korta tiden af s, sekund, som stapeln var sluten. Före hvarje 

försök undersöktes med en känslig galvanometer, om någon po- 

larisation egde rum i polarisationskärlet, innan strömmen gått 

derigenom. I de flesta fall visade sig en ringa polarisation, som 

dock var mycket för svag för att genom en induktionsström 

förorsaka något utslag hos magneten. Den förminskning i elek 

tromotorisk kraft, som observerades, härledde sig således endast 

af strömmens gång genom polarisationsapparaten. 

Vi vilja nu först fullständigt beskrifva det första försöket 

och derefter meddela resultaterna af de öfriga. 

Bestämmande af stapelns elektromotoriska kraft: 

Magnetens utslag vid Utslag, då motstån- ; 
det mindre motståndet. det I var infogadt. 

a a 

16,4 10,4 | 
15,9 10,6 i 

16,4 10,4 

16,6 40,4 

Medium 16,3 Medium 10,45. 

Häraf erhålles stapelns elektromotoriska kraft =29,5. 

Bestämmande af elektromotoriska kraften, då ett kärl med 

utspädd svafvelsyra, hvari tvänne blanka platinableck voro ned- 

satta, var i ledningen infogadt: 
,” '” 

a a a 

7,5 , 9,9 6.9 

7,0 9,9 6,5 

7,0 9,9 6,9 

7,5 40,0 6,8 

1,3 Medium 9,92 Medium 6,77. 

Medium 7,27 

Man ser häraf, att de på hvarandra följande talen med samma 
noggrannhet öfverensstämma med hvarandra som de, hvilka er- 
hållas, då intet polarisationskärl är infogadt, samt att icke något 
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aftagande i deras värde visar sig. Detta bevisar, att den 

polarisation, som utvecklas under st sekund, helt och hållet 

binner försvinna under tiden emellan två på hvarandra följande 
observationer, hvilken alltid uppgick will mer. än A minut. 

Om = polarisationen under denna tid icke helt och hållet för- 

syvunne, så skulle naturligtvis hvarje efterföljande tal blifva min- 

dre än det föregående. Då nu detta icke är förhållandet, så 

kan här, på samma sätt som. för stapeln, medium tagas af flera 

observationer för erhållande af ett säkrare resultat. Talen i 

den sista serien äro något mindre än i den första, hvarmed de 

"borde öfverensstämma. Detta synes dock icke härleda sig från 

någon qvarblifvande polarisation, då talen i de begge föregå- 

ende serierna äro öfverensstämmande med hvarandra. Vid ett 

af de följande försöken visade sig ock ett dylikt förhållande. 

Tager man medium af det första och sista mediet, så erhålles 

för detta fall elektromotoriska kraften =23,9. 

Bestämmande af stapelns elektromotoriska kraft: 
, 

a a 
; 47,0 11,0 

EE 10,5 

16,5 10,8 

16,1 40,5 

Häraf erhålles elektromotoriska kraften för sjelfva stapeln =29,8. 

Tages medium af första och sista bestämningen, så erhålles 29,7 

hvilket tal uttrycker stapelns elektromotoriska kraft under för- 

söket. Subtraheras 23,9 från 29,7 samt divideras resten med 
29, - sd s ; 
= så erhålles polarisationen uttryckt i elektromotoriska kraf- 

ten hos ett Daniells par, tagen såsom enhet. Kallas polarisa- 
tionen p och elektromotoriska kraften hos ett Daniells par fr 

så erhålles på detta sätt NE. 

p=0,59k. vÖ, 
Under ys, sekund hinner således polarisationen så mycket utbildas, 

att den blifver starkare än halfva elektromotoriska kraften hos 

ett Daniells par. 
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För utspädd svafvelsyra och koppar erhölls. . p=0,36k. 

» utspädd svafvelsyra och zink « =. oo. p=0,2hk. 

» utspädd salpetersyra och blank platina . «+ +» p=1,4ak. 

» utspädd salpetersyra och koppar. . «+ - +» p=ok. 

» mättad koksaltlösning och zink . . . - + p=06k. 

» mättad koksaltlösning och koppar =. < i p=0;24k 

För mättad koksaltlösning och platina kunde olsiesnikden icke 

bestämmas, emedan de erhållna observationerna mycket varierade. 

Af det ofvanstående visar sig, att polarisationen på kop- 

par och zink i utspädd svafvelsyra förhålla sig till hvaran- 

dra som på samma metaller i en mättad koksaltlösning; ty 

36 :24=24:16. I utspädd salpetersyra är platinans polari- 

sation mer än dubbelt så stor som kopparns, hvaremot platinans 

polarisation i utspädd svafvelsyra icke uppgår till dubbla vär- 

det af den sednare metallens. Då platinans polarisation i ut- 

spädd salpetersyra befanns oväntadt stor, omgjordes försöket 

följande dagen med salpetersyra af en annan koncentrations- 

grad; men äfven härvid erhölls p> hk. 

Pröfessor Svanzere har funnit”) maximivärdet af polari- 

sation på platina i svafvelsyrehaltigt vatten uppgå till 2,14 å 

2,42, om elektromotoriska kraften af ett Daniells par tages till 

enhet. Det första här anförda försöket gaf p=0,59k. Förut- 
satt, att elektromotoriska kraften hos staplarne vid båda dessa 

olika bestämningar var lika stor, skulle således polarisationen 

under den första femtiondedels sekunden uppnå ungefär en fjer=- 

dedel af sitt maximivärde. 

2. Om Dannemora grufvor. — Hr ErRomans före- 
drog ur den afhandling, »Dannemora jernmalmsfält i Upsala län 

till dess geognostiska beskaffenhet skildradt», hvilken blifvit af 

honom i dag till Akademien inlemnad, följande utdrag: 

Dannemora jernmalmsfält är beläget uti en egen liten låg 

bergsträckning på östra sidan om och helt nära intill den 

") PocG. Ann. Band. 73 sid. 302. 
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s. k. Grufvesjön på Österby bruks egor, till en del i Films och 
till a del i Dannemora socken.  Malmfältets allmänt rådande 

bergart består af hälleflinta, hvilken såsom ett långsträckt lager 

forts 'ter hit allt söder ifrån Upsalatrakten på östra sidan om 

Wattholma- och Fyris-åarne, och sedermera fortgår ännu ett 

par mil längre mot norr upp till Löfsta socken. Detta sålunda 

närmare sex mil långa, men icke stort mer än + mil breda, 

lager af hälleflinta begränsas både på östra och vestra sidan 

närmast af gneiss, 1 contacten mot hvilken man på flera ställen 

af denna sträcka icke har svårt att upptäcka en småningom 

skeende öfvergång de båda bergarterna emellan. Denna öfver- 

gång betingas på det sättet, att hälleflintans täta grundmassa 

upptager krystallinisk fältspat, qvarz och glimmer, hvilka be- 

ståndsdelar småningom tilltaga i mängd och så gruppera sig, 

att det hela får en flasrig och slutligen skiffrig textur. Lands- 

vägen mellan Upsala och Dannemora löper just på det nyss- 

nämnda  hälleflintlagret: tillfälle erbjuder sig således ofta att, 

vid små excursioner upp i den lilla bergshöjd, som åtföljer vä- 

gen på östra sidan, iakttaga denna öfvergång. På vestra sidan 

om -Dannemorasjön och Grufvesjön och vester om dervarande 

gneissparti vidtager fram mot Wendelssjön ett småkulligt platt 

land med berggrund af granit. I trakten af grufvefältet eller 

mellan Filmsjön, Dannemorasjön och Grufvesjön vinner hälle- 

flintan en ökad mägtighet och delar sig der i tvenne armar, 

hvaraf den ena östra, såsom nyss nämndes, fortsätter upp till 

Löfsta socken, men den andra öfvergår på vestra sidan om 

Grufvesjön och utbreder sig der öfver sydvestra delarne af Films 

socken, för att dock snart derpå åter försvinna och upphöra 

mot Tegelsmora sockengräns. Norr om Films kyrka och ve- 

ster invid L. Biasjöns vattendrag äro flera smärre höjder och 

kullar kringströdda, som bestå af granit, hvilken sålunda utgör 

den bergart, omkring hvilken hälleflintan med sina båda armar 

här kröker sig. Dessa båda granitpartier, det vid Films kyrka 

och det vid Wendelssjön, äro de sista ostliga utskotten af den 

större granitbildning, som är rådande i Upsala läns vestra 
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delar, och hvilken derifrån vidare: fortsätter till landthöjden mot 

Westerås län. 

Den nyssnämnda lilla berghöjden, i hvilken Dannemora 
grufvor hafva sitt läge, utgör sålunda, hvad bergarten beträffar, 

en del af eller tillhör den nyssnämnda lagerformiga hälleflint- 

bildningen. Den innehåller utom hälleflinta äfven en mängd 

mer och mindre mägtiga lager af en mörkgrå kornig kalksten, 

hvilken sednare egentligen är den bergart, uti hvilken malm- 

fyndigbeten förekommer, emedan densamma aldravanligast på 

båda sidor närmast omsluter och begränsar de malmförande 

lagren. Men dessutom träffas äfvenledes, fastän till mindre 

mängd, chlorit eller chloritskiffer, dels i regelbunden lagervex- 

ling med hälleflinta eller kalksten, dels också såsom isolerade 

smärre lager, ränder eller körtlar utan ordning inkastade här 

och der i de båda andra bergarterna. Ehuru chloriten här vid 

Dannemora icke har någon så särdeles stor eller sjelfständig 

utveckling, spelar den dock här på fältet en utomordentligt vig- 

tig rol genom sin mer och mindre intima inblandning eller in- 

vexning så väl uti sjelfva jernmalmen, som i de bergarter, som 

härstädes uppträda. Allmänna lagerstrykningen går, likasom 

sträckningen af sjelfva berghöjden, i N.N.O. till N.O. och stup- 

ningen varierar mellan 40?-—25” från lodlinien mot V. 

Den malmförande höjden, som på östra sidan begränsas 

af mossar och lågländta ängar och på den vestra af Grufve- 

sjön, har i dess mellersta del, vid råskillnaden mellan Films 

och Dannemora soeknar, en låg sadelformig insänkning, till hvil- 

ken en sakta afsluttning eger rum från båda ändarne. Dock 

infaller det högsta läget i fältets norra del, som uppnår en höjd 

öfver Grufvesjön af vid pass 60 fot, då den i södra delen icke 

är större än omkring 30—40 fot. Enligt en ungefärlig be- 

räkning ligger Grufvesjön 12 famnar öfver hafvets yta och 9 

famnar under afvägningspunkten på malmfältet. Då nu Jung- 

frugrufvekonstschacktet och Machingrufveschacktet hunnit ett 

djup i allmän afvägning, det förra af 404 och det sednare af 

121 Tamnar, så följer deraf, att dessa, de båda djupaste arbets- 
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rum här vid Dannemora redan nedgått 83 till 100 famnar un- 

der hafvets niveau. 

Malmfältet har af gammalt varit indeladt i tre delar eller 

s. k. fält, nemligen Norra fältet, Mellanfältet och Södra fäl- 

tet, hvilka tillsammans innefatta närmare åttio grufveöppningar 

och skärpningar, af hvilka de flesta likväl för närvarande ligga 

öde och en stor del rätteligen ej heller förtjent namn af grufvor, 

såsom lemnade efter ett eller annat års arbete. För det när- 

varande äro endast något öfver tjugu i gång, förnämligast blott 

de tre fältens s. k. Storgrufvor, nemligen på Norra fältet: Sjö-, 

Hagströms- och Glasmästaregrufvorna, Kungs-, Bond- och 

Werwiersgrufvorna; på Mellanfältet: Jord- och Ödesgrufvorna, 

Storrymningen, Konstrymningen, Hjulvinds-, Damms- och 

Jungfrugrufvorna; samt på Södra fältet: Machins-, Djup- och 

S. Silfbergsgrufvorna. Bland de s. k. Strögrufvorna arbetas 

på Norra fältet: Backskärpningen, Norra ORK grufva och 

Södra Öhns skärpning; samt på Södra fältet: Hargs skärp- 

ning och S. Långhällsgrufvan. 

De flesta grufvorna ligga gruppvis utströdda på fältet, 

iakttagande inom hvar sin grupp en viss rätlinig anordning, 

eller, med andra ord, fyndigheten är fördelad på flera jemte 

och efter” hvarandra liggande malmlager eller malmstreck, som 

dels äro parallela sins emellan, dels också, om man tänkte sig 

dem vidare fortsättande, skulle under mer eller mindre spet- 

siga vinklar afskära hvarandra. Dessa malmlager, hvilkas stryk 

ning, likasom de omgifvande lagrens af hälleflinta, kalksten eller 

chloritskiffer, varierar mellan N.—S. och N.O.—S.V. med i all- 

mänhet 4102—25? fallande från lodlinien åt V., äro antingen 

sådana, som under hela sin fortstrykning nästan oförändradt bi- 

behålla samma mägtighet, eller sådana som på vissa afstånd 

kedjeformigt hopdragas och åter utvidgas, i hvilket sednare fall 

de äfven skulle kunna betraktas såsom ett aggregat af särskildta 

linsformiga malmkörtlar, som i en gifven rätlinig riktning följa 

den ena efter den andra. Dessutom förekomma äfven grulvor 
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eller skärpningar, som äro anlagda på egna för sig isolerade 

obetydligare malmkörtlar. 
Likasom de s. k. Strögrufvorna äro fördelade i vissa grup- 

per, så är också förhållandet med Storgrufvorna. Hvarje grupp 

af dessa sednare tillhör särskildta stockformiga lager, hvilkas 

strykning och läge tydligen gifva vid handen, att något sam- 

manhang dem emellan icke eger rum. Sålunda äro Södra fäl- 

tets Storgrufvor uppslagna på ett eget lager, hvars strykning 

går i N.N.O.—S.S.V. med ett obetydligt fallande åt V. Den 

malmstock, på hvilken grufvorna å Mellanfältet arbetas, är der- 

emot en helt annan. Närmäre 4100 famnar längre åt öster be- 

lägen, har den också en ojemnförligt större mägtighet. Den 

framstryker först i N.—S., men slår under sin fortgång mot 

norr buk på sig och böjer sig åt N.O.; dess stupningsvinkel 

varierar mellan 459?—25? från lodlinien mot vester. Så tillhör 

äfven på Norra fältet den malmfyndighet, på hvilken Sjö, Hag- 

ströms- och Fischersgrufvorna äro brutna, ett annat lager än 

det, hvarpå Kungs-, Bond- och Werwiersgrufvorna äro anlagda, 

likasom äfven detta sednare icke tyckes ega något samband med 

Jord- och Ödesgrufvornas malmfyndighet på Mellanfältet. 

De särskildta malmstockarnes eller malmlagrens utsträck- 

ning till längd, bredd och djup är naturligtvis på ett så vid- 

sträckt fält mycket olika. Under det att det malmförande 

lagret i Södra fältets Storgrufvor eller de s. k. Silfbergsgrufvorna 
på en längd af 80 famnar intar en bredd af mellan 6—10 
famnar, fortsätter deremot Mellanfältets malmstock i en sträck- 
ning oafbrutet 160 famnar och uppnår i Storrymningen mellan 
dess östra vägg och innersta brottet af De Geers inslag den 
ovanliga mägtigheten af öfver 20 famnar. I Machinsgrufvan, 
den nordligaste af Södra fältets Storgrufvor, fortfar fyndigheten 
ännu på 100 famnars djup och i Mellanfältet är den vid något 

öfver 80 famnar hittills oförändrad. Bland Norra fältets Stor- 
grufvor är Kungs-, Bond och Werwiersgrufvornas malmlager 
hittills uppslaget på en längd af 50 famnar, med en mägtighet 
af 3—4 famnar; uti Sjögrufvan och den dermed på djupet sam- 
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manbrutna Hagströmsgrufvan är malmlagret öppnadt till 50—60 

famnars längd på en bredd af 4—7 famnar, men synes vid 

något öfver 70 famnars djup uti Sjögrufvan hafva mycket aftagit 

i fyndighet. 

Såsom redan förut är anfördt, inneslutas och begränsas de 

malmförande lagren vanligtvis af mörkgrå kornig kalksten, med 

hvilken sjelfva malmen på de aldraflesta ställen är anvuxen, utan 

att vara skiljd derifrån genom något aflossande salband. Un- 

derstundom förefinnes likväl ett sådant, som då alltid består af 

chlorit. På några få ställen begränsas malmen på en eller an- 

nan "sida omedelbart af hälleflinta, då i sådant fall en skarp och 

tydlig aflossning i hängandet eller liggandet eger rum. 

; Den nyssnämnda mörkgrå, korniga kalkstenen består icke 

af ren kolsyrad kalk, utan utgör en förening i vexlande pro- 

portioner af kolsyrad kalk med carbonater af talkjord, mangan- 

oxidul och jernoxidul, hvilka sednare tillsammanslagdt stundom 

uppgå till öfver 40 procent af kalkstenens vigt, såsom t. ex. 

händelsen är med Myrgrufvekalken. Men dessutom förekommer 

sjelfva kalkstenens inre massa blandad eller genomväxt med 

chlorit och strålstensartadt hornblende, vanligtvis så intimt, att 

dessa ämnen icke med blotta ögat kunna skönjas eller utan ste- 

nens föregående behandling med någon utspädd syra upptäckas. 

Stundom träffas de dock, isynnerhet chloriten, utskiljda i tydligt 

urskiljbara  körtelformiga > partier eller såsom smalare, mer och 

mindre långt fortlöpande ränder eller skifvor. Derjemte är också 

denna kalksten, isynnerbet vid gränsen mot malmlagren, mer och 

mindre impregnerad med jernmalm; den kallas också derföre här 

på fältet för mörk jernbindig kalk. 
Utom denna mörka kalksten förekommer här äfven en hvit 

eller hvitgrå, finkornig, stundom mnära tät, kalksten, hvilken lik— 

väl har en ojemnförligt mycket mindre sjelfständighet och ut- 

bredning än den andra, ty den träffas endast understundom såsom 

mindre körtlar, ränder eller lager uti den mörka. 

'Sjelfva malmen, som är magnetisk jernmalm eller jernoxid- 

oxidul, utan något spår af inblandad blodsten eller jernoxid, 
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har en högst finkornig, nära tät, textur och en matt, ofta endast 

svagt skimrande glans. I anseende till dess förekommande uti 

en gångart af kalksten, är den också, såsom man kunde för- 

moda, mer och mindre genomträngd af detta mineral, hvilket 

isynnerhet är händelsen i närheten af de ofyndiga sidoväggarna 

eller vid hängandet eller liggandet. Men dessutom träffar man 

också understundom midtuti sjelfva malmlagren större och min—- 

dre utskiljningar af kalksten, dels lagerformigt, dels körtelformigt 

inkastade här och der. På samma sätt förekomma der äfven 

någon gång körtlar af hälleflinta inlägrade. En annan mekanisk 

inblandning i Dannemora-malmen, som der spelar en ganska vig= 

tig rol, är den af chlorit. Detta mineral förekommer nemligen 

såsom ytterst små partiklar, korn eller flittror, så intimt inblan— 

dadt och likformigt fördeladt i hela massan, att det vanligtvis 

icke utan loupens tillhjelp låter sig upptäckas. En annan stundom 

förekommande inblandning är den af hornblende eller strålsten i 

likaså fin, nästan omärkbar fördelning som chloriten. - Närvaron 

af alla dessa i hela jernmalmsmassan jemnt och likformigt in- 

blandade mineralier, kalksten, chlorit och hornblende, är en 

orsak, att Dannemora-malmen vid en passande beskickning af 

rikare och fattigare malmer i sig sjelf innebåller en tillräcklig 

mängd beståndsdelar för en tjenlig slaggbildning, eller, med an- 

dra ord, att denna malm är hvad man säger på masugnen 

enbart gående. 

Vid flera af våra grufvefält förekomma malmlagren eller 

malmstockarne ofta närmast åtföljda på sidorna, genomsatta eller 

afskurna utaf lagerformiga eller gångformiga massor af någon 

fremmande ofyndig bergart. De äro hos oss bekanta under den 

gemensamma benämningen skölar, och bestå af flera olika mine- 

ralier och bergarter, dels ensamma för sig, dels blandade, såsom 

chlorit, talk, serpentin, späcksten, asbest, kalkspat, hälleflinta, 

granit, hyperit m. m. Äfven här vid Dannemora saknas inga- 

lunda dylika skölar. Ehuru, efter hvad redan förut är nämndt, 

jernmalmen merendels är anvuxen med den omgifvande gång- 

arten (den mörka jernbindiga kalkstenen), förekommer den likväl 

oc ras RAR 
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uti vissa lager, på än längre, än kortare sträckning, åtskiljd från 
denna gångart genom en sköl af chlorit, som kan variera från 

några tums till flera fots mägtighet. - Men utom dessa egentli- 

gen så kallade skölar, som på en eller annan sida åtfölja mal- 

men i dess strykning, förekomma äfven andra, som till icke 

obetydligt antal genomdraga sjelfva malmlagrens inre massa. 

Dessa sednare skölar bestå här vid Dannemora för det mesta af 

hälleflinta, endast undantagsvis stundom af chlorit. De hafva i 

allmänhet mycket olika rigtning och läge: än framgå de paral- 

lelt med lagerstrykningen, än afskära de densamma i en eller 

annan direktion på tvären; än intaga de en stående, än åter en 

liggande eller från horizontal- eller vertikallinien mer och mindre 

afvikande ställning. Deras mägtighet är olika och vexlar från 

några tum ända till och med flera famnar. 

Vissa stående eller obetydligt fallande skölar finnas, som 

alltifrån dagen oafbrutet fortsatt till 70—80 famnars djup, an- 

dra åter hafva snart utkilat och åter andra först på större eller 

mindre djup inkommit. Men dessa stående skölar äro dock af 

mindre betydenhet i jemförelse med de liggande eller sväfvande, 

hvilka, i anseende till det hinder och den olägenhet de föror- 

sakat grufvearbetet genom deras egenskap att afskära malmstoc- 

karne i deras stupning, äro mera anmärkningsvärda. Under 

fältets första bearbetande blefvo också dessa liggande skölar ofta 

en orsak till flera af de ännu i gång varande grufvornas öde- 

lemnande. Men erfarenheten har sedermera flerfaldiga gånger 

lärt, att äfven under (desamma malm lika rik och godartad var 

till finnandes som ofvanför. Sålunda har man på alla tre fälten 

under en och samma grufvas afsänkande ofta påträffat och ge- 

nomgått flera dylika skölar, liggande under hvarandra på olika 

afstånd. De genomskära icke allenast sjelfva malmstocken, utan 

älven de omgifvande ofyndiga väggarna, hvilket vid en uppmärk- 

sammare granskning tydligen visar sig i flera af härvarande 

grufvor. Och sannolikt sammanhänga de med eller hafva sitt 

utgående ifrån de lager af hbälleflinta, som på en eller annan 

sida förefinnas på något afstånd från malmstocken. 
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Uti nära samband med sjelfva jernmalmen står en annan 

. mineral- eller bergart, som här vid Dannemora är känd under 

benämningen bräcka, men som hufvudsakligen endast träffas i 

Mellanfältets grufvor. Till sin kemiska sammansättning öfver- 

ensstämmande med strålstensartadt hornblende, utgöres bräckan 

af-en gulgrön eller gröngrå grundmassa, som består af ett ag- 

gregat utaf en oändlig mängd i alla möjliga rigtningar i och om 

hvarandra sammanväxta fina, korta strålar. Den förekommer 

dels körtelformigt inkastad eller inväxt uti malmen här och der, 

och dels såsom mera betydliga lagerformiga partier. Tvenne 

sådana lager äro här på Mellanfältet anmärkta, båda fortlöpande 

parallelt med hvarandra och med sjelfva malmlagret, det ena 

invid östra liggande väggen och det andra på några famnars 

afstånd från det förra midt uti sjelfva malmstocken. Man plä- 

gar skilja mellan malmbräcka och gallbräcka. Den förra är 

en bräcka, som är mer och mindre indränkt med malm och då 

äfven till en viss grad är brytvärdig; med den sednare förstår 

man deremot den mera genuina oblandade artförändringen. 

Under benämningen randig hälleflinta känner man här en 
bergart, bestående af vexlande smalare ränder eller strimmor af 

mörkare eller ljusare färg, dels af hälleflinta ensamt, dels också 

derjemte af grå eller gråhvit nära tät kalksten. Den förekom- 

mer endast lagervis uti mörk jernbindig kalksten och är hittills 

funnen bäst utvecklad på Mellanfältet, der den såsom ett famns 

mägtigt lager ännu är synlig på vestra dagklyften under Rib- 

bings och Skarnvindarne och äfven genom åtskilliga af de i vestra 

väggen på större djup anlagda orter eller s. k. inslag blifvit upp- 

dagad. På de båda andra fälten träffas också randig hälleflinta, 

fastän af mindre betydenhet, såsom t. ex. på Norra fältet invid 

Bondgrufvans östra vägg på närmare 60 famnars afvägning och 

på Södra fältet i Södra Silfbergsgrufvan uti orterna Nedre Skatt- 

kammaren, Prägeln och Myntet. 

Sjelfva malmstockarne, med de derinom förekommande skö- 

lar eller lager af chlorit, hälleflinta och bräcka, äro i mångfal- 

diga 
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diga rigtningar genomsatta af större och mindre kalkspatsgån- 

gar. Till sin mägtighet varierande från en aln till endast några 

tum, - genomskära de icke allenast sjelfva malmen, utan äfven 

skölarna, och äro således att betrakta såsom de sista och yng- 

sta sprickfyllningarna här på fältet. Dessa gångar, som van- 

ligen på båda sidor äro omgifna med ett helt tunnt salband af 

mer och mindre dekomponerad chlorit, innehålla ofta större och 

mindre håligheter, hvilkas väggar äro beklädda med druser af 

kalkspats- eller qvarzkrystaller, emellan eller uti hvilka kry- 

staller man icke sällan träffar smärre kulor af bergbeck.  Sjelfva 

massan af gångarne eller sjelfva kalkspaten är äfvenledes ofta 

genomträngd af ett svart, segt, bergtjärelikt ämne, och i fordna 

tider har man i några af dessa gångar närmare dagen träffat 

några kubiktums mägtiga stycken af ett stenkolslikt kol. Allt 
detta visar, att det organiskt-vegetabiliska lifvet redan var i 

verksamhet vid tiden för dessa gångars bildning. Stundom 

har man i drushålen äfven funnit en fin, gråhvit kalkhaltig 
lera, såsom en mer och mindre fuktig gröt. Det är äfven i 

dessa gångar, som de välbekanta varieteterna af Dannemora- 

bergkorken och berglädret förekomma, hvilka mineralier utan 

tvifvel äro dekompositions-produkter af chlorit. Man har ansett 

dem såsom texturmodifikationer af asbest, men deras kemiska 

sammansättning är ganska olika, ty bergkorken och berglädret 

hålla 15—20 procent vatten. Dessutom är deras geognostiska 

förekomstsätt äfven olika, ty asbesten träffas ingalunda på kalk- 

spatsgångarne, utan midt i sjelfva malmlagren, såsom smärre 

utskiljningar, körtlar eller drummer. 
På ett kort afstånd från den på båda sidor af kalksten 

omgifna  malmstock, på hvilken Mellanfältets Storgrufvor äro 

brutna, framstryker på östra sidan ett dermed parallelt, som det 

tyckes, kedjeformigt eller radbandslikt malmlager, men af endast 

2—3 famnars mägtighet. Detta malmlager är i dagen öppnadt 

genom den s. k. Örnersgrufvan, och på större djup efterföljdt 

genom Bolags-, Sandels- och Risells-orterna. 

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 1. 2 
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Södra fältets Storgrufvor, allt från Machins- till Södra 

Silfbergsgrufvan, äro icke, såsom händelsen är med Mellanfäl- 

tets, arbetade på ett enda malmlager. Den här befintliga malm— 

stocken, som på vestra sidan begränsas af kalk, men på den 

östra af hälleflinta och emellan de ofyndiga sidoväggarne inne- 

har en bredd af ungefär 15 famnar, är nemligen icke till hela 

denna bredd malmförande, utan består af trenne invid och på 

ett kort afstånd från hvarandra jemnsidigt fortlöpande malm- 

paraileler, som skiljas från hvarändra genom mer och mindre 

mägtiga lager af ofyndig kalk. Detta förhållande i förening 

med inträffande afskärningar genom sväfvande skölar af hälle- 

flinta har utan tvifvel gjort, att under fortgående afsänkning 

den malm, som innehafts ofvanför en sådan afskärande sköl, ofta 

blifvit borttappad och att i stället derinunder någon af de an- 

dra malmparallelerna blifvit intagen.  Mycken malmfyndighet, 

som på detta sätt i fordna tider blifvit frångången, torde så- 

lunda på olika djup återstå att i de olika grufvorna uppsöka. 

Dannemora malmfälts nära belägenhet intill den-s. k. Gruf- 

vesjön har i alla tider medfört stora olägenheter och betydliga 

kostnader i och för grufvedriften vid de tre fältens storgrufve- 

sträckor, såsom närmast sjön belägna, och isynnerhet deribland 

Mellanfältets. Detta sednare har nemligen på sina ställen mot 

sjösidan en så låg dagklyft, att fasta hällen vid Storrymningen 

t. ex. ligger närmare 30 fot under Grufvesjöns medelhöjd. Den 

mängd af ofyndigt berg, som under grufvornas fortsatta bear- 

betande utkastades vid sjöstranden, genomtryckte nemligen små 

ningom det lager af lera, som naturen skyddande hade nedlagt 

öfverst på sjöbotten ofvanpå sanden. Härigenom bereddes en 

väg för vattnet att intränga i grufvorna. , Redan 1694 blef 
det derföre nödigt, att i dammjorden mellan dessa sednare och 
sjöstranden nedslå en påldamm, men då denna under tidens 

lopp blef för ändamålet otjenlig, såg man sig efter flera andra 
fruktlösa och med dryga kostnader förenade försök (deribland 
det att uttappa sjelfva Grufvesjön) slutligen nödsakad, att till 
vattnets afhållande kring hela vestra grufvebrädden uppföra en 
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med ' cementbruk murad flera famnar hög stendamm. Norra 

och Södra fältens Storgrufvor äro numera likaledes mot sjösi- 

dan försedda med dylika stendammar. Dannemora grufvefält 

synes sålunda böra för framtiden vara skyddadt för vidare vat- 

tuflöden från Grufvesjön. 

3. Norges Crustacéer. — Ur ett bref från Hr 

Adjunkt WicB. LitjeBorG i Lund meddelade Hr Lovén följande: 

»För vår Skandinaviska Carcinologi är ännu så föga vidgjordt, 

att den till större delen visar sig som en terra incognita. De 

ende, som på sednare tiden egnat någon uppmärksamhet åt 

densamma, samt lemnat bidrag till dess belysande, torde vara 

Doctor Kröver i Köpenhamn och Professor H. RartuxE i Kö- 

nigsberg, den förre uti den af honom redigerade »Naturhisto- 

risk Tidskrift«, samt uti den zoologiska afdelningen af berättel- 

sen om den franska vetenskapliga expeditionen till Spitsbergen 

under Gamarpns ledning 41838—40; och den sednare uti sina 

»Beiträge zur Fauna Norwegens«, Acta Leopoldina Tom. XX. 

Hvarje bidrag till fyllande af bristen uti denna delen af vår 

fauna synes således ega ett icke obetydligt intresse. Sedan 
jag nu ordnat och bestämt den samling af Crustaceer, som 

framlidne Adjunkten Frih. M. W. v. Däsen under åren 1843 

—k44 i trakten af Bergen och Christianssund i Norge insam- 

lat, tager jag mig derföre härmed friheten öfver dem meddela 

«en förteckning, så mycket snarare, som deribland förekomma 

flera, som ännu tyckas vara obeskrifna, och derföre inom sin 

djurklass oförtöfvadt böra vinna burskap. Skada är det blott, 

att jag, i saknad af de anteckningar, som v. Dien möjligen 

gjort under deras insamling, om deras lefnadshistoria icke 
- — eger någon annan kännedom, än att de å nämnda ort och tid 

— blifvit tagna." 
? 

j 

Med högst få undantag innehåller ifrågavarande samling 

alla de species, som H. RaruxeE anträffat, och derutöfver ett 

ganska betydligt antal. Raruke hade funnit 62 species, men 
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v. Däses 106. Då Rartere icke synes hafva haft någon kän- 

nedom om den af Krörer utgifna monographien öfver slägtet 

Hippolyte, komma nog de flesta, om icke alla, af de af honom 
såsom nya anförda arterna af detta slägte att sammanfalla så- 

som synonymer med de af Krörer tidigare beskrifna. Men då 

jag ännu icke haft tillfälle att noga mnagelfara med deras jem- 

förande, har jag derom icke velat yttra något uti förteckningen 

här nedan. . 

Såsom man kunde förmoda, utgöra Amphipoderna propor- 

tionsvis det största antalet, nemligen 36 arter, dernäst Decapo- 

derna, och så parasit- Crustaceerna, de förra 32 arter, och de 

sednare: 48, då man dertill räknar dem ibland Isopoderna, 

som lefva såsom parasiter. Antalet af de förut såsom skandi= 

naviska kända species har väl härigenom blifvit betydligen för- 

ökadt; men likväl torde man hafva skäl att antaga, det ett vida 

betydligare antal ännu återstår att tillägga, särdeles bland de 

mindre formerna af Decapoda, Amphipoda och Entomostraca. 

När man jemför antalet af våra hittills kända Decapoda 
brachyura med det af Englands, sådant det finnes hos Ben, 

är det påfallande, att vår fauna är särdeles fattig inom denna 

familj af Crustaceerna: Det var så mycket mera oväntadt, att 

bland de af v. Diäsen tagna träffa Atelecyclus ceruentatus Desm., 

som, ehuru förekommande vid Frankrikes kuster, icke blifvit 

funnen vid Englands. Det enda exemplaret är väl en liten 

unge, men har dock de väsendtliga karakterer, som utmärka 

ifrågavarande species. Från Bohuslän har jag erhållit tvenne 

Brachyurer, som icke af v. Däsen eller RartnrE blifvit anträffade 

vid Norge, men som således likväl tillhöra vår fauna, nemli- 

gen Eurynome aspera Lrzack, Bern; och Ebaha Bryeri 
LracH, Ben. 

Af vy. Däsen hade Zoea pelagica, och den andra yngre 

formen, som jag antagit för att vara en outbildad unge af 

Hyas — hvilkendera arten, kan jag icke säga — blifvit ned- 
lagda uti ett och samma glas, så att det ser ut, som hade han 

tagit dem tillhopa med hvarandra. När man tager detta i be- 
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traktande, samt derjemte en viss öfverensstämmelse uti beväp- 

ningen med de stora taggarna på öfra delen af cephalothorax, 

synes onekligen en icke -obetydlig sannolikhet förefinnas för att 

antaga den sistnämnda för en sednare- utvecklingsgrad af den 

förra. Den bakåt rigtade stora taggen framom abdomen är 

fullkomligt sådan, som den hos Zoea pelagica, och de två som 

sitta på sidorna, rigtade utåt hos den sednare, hafva väl under 

förvandlingen kunnat rycka framåt, och få sin plats på öfra 

sidan något bakom ögonen, der de sitta hos den andra, liksom 

den långa och nedåtböjda taggen vid rostrum på samma sätt 

kunnat blifva något kortare och tjockare, få en annan riktning, 

rakt fram, samt dessutom erhålla en mindre tagg vid hvardera 

sidan om sig. Hvad Sreenstrup och Rartere iakttagit om ut- 

vecklingen af Hyas synes äfven tala härför, ehuru de icke 

observerat de på sidorna af cephalothorax utstående taggarna 
hos ungarna i det första utvecklingsstadiet. Goopsir har anta- 

git Zoea pelagica för den outbildade ungen af Carcinus mee- 

nas. Det är dock möjligt, att äfven han har rätt, då förmod- 

ligen en stor öfverensstämmelse råder mellan ungarna i det 

första utvecklingsstadiet af alla Decapoda brachyura. 

Crustacea, a clariss. M. W. v. DueBEn in Norvegia 

ad Christiansund et Bergen 1843—44 collecta. 

Decapoda. 12. ÅA. cruentatus. Desm.; M. E. — 

1. Stenorhynchus phalangium FRUN : k 
(Penn.); Bell. 13. Lithodes maja. (Lin.); Bell. = 

2. Hyas araneus (Lin.); Bell. L. arctica, Lam. 
3. H. coarctatus, Leach; Bell. 14. Pagurus Bernhardus(Lin.); Bell. 

4, Pirimela denticulata (Mont.)> | 15. P. Prideauxii, Leach; Bell. — 
Bell. Cochleam habitatam circumsedet 

5. Cancer pagurus, Lin.; Bell. Aclinia maculata, ita ut Pagu- 
6. Carcinus maenas (Penn.); Bell. rus etiam hanc ex parte ha- 
7. Portunus depurator, Leach; bitet. 

Bell. = P. plicatus, Risso. 16. P. levis, Thomps.; Bell. 
8. P. pusillus, Leach; Bell. 17. P. pubescens, Kröy. 
9. P. arcuatus, Leach; Bell. 18. Galathea strigosa (Fabr); Bell. 

10. Ebalia Pennantii, Leach; Bell.| 19. G. intermedia mn. sp. — Di- 
— Christianssund. stinguitur precipue: pedibus 

11. Åtelecyclus heterodon, Leach; primi paris valde elongatis, for- 
Bell. — Christiansund. ma iisdem Munide similibus, 



II. 

34. 

ID. 
36. 
37. 

38. 

sa 
H. 

ZH 
H. 

älg 
- Pandalus annulicornis, Leach; 

manibus longis, ciliato-squa- 
mosis, spina majuscula margi- 
nis exterioris infra basin digiti, 
digitis gracilibus, palma parum 
brevioribus 1. 2xqualibus; pe- 
dum maxillarium exteriorum 
articulo tertio secundo longio- 
re; rostro producto, 9-dentato, 
dentlibus lateralibus minutis etc. 
Forma minuta, magnitudineinfra 
G. strigosam. Haud infrequens. 

. Munida Bondeletii, Bell. 
. Homarus vulgaris, M. E. 
. Nephrops norvegicus (Lin.); M. 
E.; Bell. 

. Crangon vulgaris, Fabr.; Bell. 
Hippolyte varians, Leach; Bell. 
= H. smaragdina, Kr. 

Gaimardii, M. E., Kr. 
mutila, Kr. 
Sowerbei, Leach; Kr. 
pusiola, Kr. 
polaris. Sab >; Kr. 

M. E. 
. P. brevirostris, H. Rathbke. 
Palaemon squilla (Lin.); M. E. 

Stomatopoda. 

Mysis flexuosa, Leach; Rathke. 

Amphipoda. 

Orchestia litorea, M. E. — Fe- 
mina a mari tam diversa for- 
ma pedum secundi paris, ut 
illa formam typicam generis 
Talitri M. E. et hic eandem 
formam gen. Orchestixe efficere 
videatur. Femina Talitro tri- 
pudianti Kr. sat similis est; 
forma pedum secundi paris pror- 
sus eadem est, longitudo vero 
pedum quarti et quinti paris 
diversa, quum hi pedes iisdem 
secundi paris longiores. 
Anonyz gulosus, Kr. 
4. Holböllii, Kr. 
4. tumidus, Kr. 

4. Edwardsii, Kr. 

22 

39; 

40. 

41. 

42. 

Å. 

Å. 

minutus, Kr. 

ampulla, Phipps; Kr. 

4. Vablii, Kr. 

ÅA. norvegicus n. sp. — Å. plau- 
to Kr. sat affinis, diversus ta- 
men: antennis superioribus fe- 
mine et maris fere equalibus, 
flagello circ. 14-articulato, fla- 
gello appendiculari 5-articulato, 
artic. primo ceteris vix longio- 
re; antennis inferioribus supe- 
rioribus insigniter — maris plus 
quam duplo —longioribus; epi- 
mero quarto postice profunde 
sinuato, epimero quinto medi- 
ocri, subquadrato, antecedenti- 
bus humiliore. Preterea inter 
se similes. 

43. Oedicerus saginatus, Kr. 

44, 
. Microcheles armata, Kr. 
. Ampelisca Eschrichtii, Kr. 
. Pardalisca cuspidata, Kr. 
. Amphitoe tenuicornis H. Rathke. 

49. 
50. 

51. 

ER 

Sö. 
54. 
DEG 

56. 
57. 

Iphimedia obesa, H. Rathke. 

A. Prevostii? M. E.; Rathke. 
4. panopla, Kr. 
A. Pausilipi? M, E. — Om- 
nino ei similis, oculi vero non 
visibiles. 
-4. leviuscula, Kr. 
A. bicuspis, Kr. 
4. crenulata, Kr. 
A. podoceroides, H. Rathke. 
Gammarus locusta, Fabr.; M. E. 
G. Duebenii n. sp. — Antece- 
denti simillimus, tamen distin- 
ctus: magnitudine minori; an- 
tennis magis hispidis, superio- 
bus longioribus; flagello appen- 
diculari breviore circit. 5-arti- 
culato; tuberculis segmenti 4:i, 
5: et 6:i abdominis pilis lon- 
gis; ramis pedum spuriorum 
ultimorum insigniter inequali- 
bus, interiore tertia parte mi- 
nore etc. Haud infrequens 
videtur, quum multa adsint spe- 
cimina. Apud omnia ratio illa 



SE; 
59. 

60 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 
66. 

inter ramos pedum spuriorum 
ultimorum plane constat. 
G. Kröyeri, H. Rathke. 
G. Sundevallii, H. Rathke. Fe- 
mina mari dissimilis manibus 
ped. 1:i et 21 paris minutis 
fere equalibus. 

. G. assimilis, n. sp. — Prece- 
denti simillimus, precipue di- 
versus: pedibus maris secundi 
paris longiores, manu elongata, 
fere rectangulari, infra pone un- 
guem oblique truncata et tri- 
dentata, antice et postice Xqua- 
liter, non dense, pilosa. Inter 
feminam et marem dissimilitudo 
eadem ac pr&ecedentis. 
G. Sabini, Leach; Rathke. 
G. angulosus, H. Rathke. 
G. anomalus, H. Rathke. 
G. Zebra, H. Rathke. — Generi 
Ischyroceri, Kr. potius adnu- 
merandus. 
Ischyrocerus anguipes; Kr. 
I. (Podocerus) calcaratus (H. 

 Rathke) Sine dubio eadem spe- 

67. 

68. 

69. 

70. Caprella "lobata (Mäll.); Kr. — 

cies ac antecedens, cujus cal- 
car manus pedum secundi pa- 
ris non evolutum, sed tantum 

tuberculo minuto indicatum. 
Eusirus cuspidatus, Kr. 
Leucothoö — ? Sine dubio ju- 
niores L. clypeate, Kr. Femina 
ovifera minuta: antennis supe- 
rioribus inferioribus breviori- 
bus; manu pedum secundi pa- 
ris mediocri, ovata, margine po- 
steriore medio uni-dentato; pre- 
terea L. clypeate similis. Apud 
quaedam specimina minutissima, 
sed tamen ovifera, ovis solum- 
modo paucis majoribus, anten- 
ne fere eadem longitudine sunt, 
manus pedum secundi paris vero 
eodem modo formatz; 
Podocerus capillatus, H. Rathke. 

Loemodipoda (amphipoda). 

Admodum  variabilis. — Aculei 

23 

71; 

44 

73: 

74. 

70 

76. 

YÄDE 

78. 

ÖR 

30. 

partium -superiorum = corporis 
nullam distinctionem specificam 
prestare videntur. Femin2 ple- 
rumque supra sunt aculeatze, 
earumque annuli thoracici et 
manus breviores. 

Isopoda. 

Idothea pelagica, Leach; M. E. 
Tanais tomentosus, Kr. 

Jaera albifrons? (Mont.); M. E. 
Oniscoda maculosa (Leach); 
M.cE. 
Munna Boeckii, Kr. 
M. palmata, n. sp. — Corpo- 
ris forma generali antecedenti 
similis; antennis inferioribus 
magnis, pediformibus, flagello 
circit. 10-articulato, ultimo ar- 
ticulo pedunculi triarticulati fe- 
re &equali; pedibus, precipue 
posterioribus, longissimis, ma- 
nibus pedum primi paris mag- 
nitudine insignibus, palma ma- 
xima, fere rectangulari, digito 
bi-articulato, articulo penulti- 
mo valido, arcuato, ungue gra- 
cili etc. 
Ligia oceanica (Lin.); M. E. 
Cirolana borealis, n. sp. — Cor- 
pore glabro, segmentis duobus 
posterioribus: thoracis laterali- 
ter acuminatis; antennis infe- 
rioribus ferme ad segmentum 
quartum thoracis porrigendis, 
segmento ultimo abdominis tri- 
angulari, postice rotundato; la- 
mina externa pedum spuriorum 
ultimorum interna minore — et 
angustiore et breviore —, la- 
mina interna apice rotundato. 
Longit. specim. maxim. 32 mm. 
Aega bicarinata, Leach; H. 
Rathke. — Christiansund, fre- 
quens:. 
Åe. rolundicauda, n. sp. — 

Oculis magnitudinis eorum Ae. 
psore, disjunctis, segmento cir- 
culi, 'semicirculari majori, si- 
milibus, angulo anteriore fere 



conniventibus, posteriore di- 
vergentibus; antennis superio- 
ribus fere longitudine pedun- 
culi antenn. infer., his ad seg- 
mentum tertium thoracis fe- 
re porrigendis; laminis pedum 
spuriorum ultimorum inequa- 
libus, apice rotundatis, exteri- 
ore breviore, interiore margine 
externo minime emarginato; 
segmento ultimo abdominis ro- 
tundato, margine posteriore vix 
acuminato, acumine apud spe- 
cimina maxima solummodo in- 
dicato etc. Magnitudine infra 
Åe. psoram, specim. max. 26 

mm. 

Åe. psora (Lin.) = Ae. emargi- 
nata, Leach. 

Bopyrus abdominalis, Kr. = 

Phryxus Hippolytis, H. Rathke. 
In Hippol. pusiola. 

81. 

82 

Phyllopoda. 

83. Nebalia Geoffroyi, M. E. 

Siphonostoma. 

84. 

85. 

86. 

87. 

Caligus hippoglossi, Kr. 

C. salmonis, Kr. 

C. curtus, Mäll.; Kr. 

Lemargus muricatus, Kr. 

Lernaeoda. 

88. 

89. 

Clavella hippoglossi, Cuv.z Kr. 

Chondracanthus gibbosus, Kr. 
= Ch. Lophii, H. Rathke. 

Ch. nodosus, Fabr.; Kr. 

Ch. merluccii, Holt.; Kr. 

Basanistes salmonea (May.); M. 
E. — An = Lerneopoda carpi- 
onis, Kr.? 

93. Brachiella rostrata, Kr. 
94. Anchorella uncinata (Fabr.); 

M: E. 
95. Lern&onema monilaris, M. E. 

In Clupea spratto. 
96. Lernea branchialis, Lin.z M. E. 

90. 

99. 

922; 

24 

Pychnogonida. 

97. Nymphon longitarse, Kr. — 
Variationibus subjecta esse vi- 
detur. — Tarsi apud feminas 
longiores et graciliores quam 
apud mares videntur; pre- 
terea non est eadem ratio in- 
ter tarsum et manum in om- 
nibus pedibus; apud marem 
interdum saltem sunt tarsi pe- 
dum secundi et tertii paris bre- 
viores, vix manu longiores; ra- 
tio vero inter articulos mazxillae 
prioris paris constans. 

98. N. Strömii? Kr. — Diversum 
articulo secundo maxille prio- 
ris paris tertio duplo longiore. 
Fortasse species diversa et nova. 

99. N. hirtum, C. Fabr., minime' 
vero Kröy. — Corpus sat ro- 
bustum, pilis maximis, preser- 
tim in pedibus, dense obsitum. 
Rostrum annulo oculifero pa- 
rum longius. - Collum breve, 
rostro angustius. Protuberan- 
tia ocularis elevata, sed ob- 
tusata. Mandibulze rostro multo 
longiores, tertiam partem lon- 
gitudinis animalis superantes, 
manu articulo basali fere equali, 
pollice palma longiore. Maxilla 
prioris paris tertiam longitudi- 
nis animalis pPartem superans, 
articulo secundo tertio longiore, 
articulo quaurto longiore quam 
lato.  Pedes oviferi articulo 
quarto quinto aliquantum bre- 
viore, unå ceteris conjunctis 
fere equalibus. Pedes robusti, 
triplam - animalis longitudinem 
vix attingentes, tarso dimidia 
longitudine manus breviore, un- 
gue dimidie longitudini manus 
equali, et unguiculo auxiliari 
dimidiam partem unguisxequan- 
te. Processus laterales annulo- 
rum thoracicorum breves, lati, 

invicem 
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invicem parum discreti. — Sine | 102..P. spinipes (Fabr.); Kr. 
dubio eadem species ac N. hir- | 103. P. discoidea, Kr. 
tum Fabr. a Norvegia oriundum. | 104. Phoxichilidium femoratum Rath- 
Nympbon vero, cui celeb. Kröyer ke); Kr. 
nomen N. hirti attribuit ab Is- | 105. Phoxichilus spinosus (Mont.); 
landia originem trahit. Kr. ; 

100. N. brevitarse, Kr. 106. Pycknogonum litorale, Ström; 
101. Pallene intermedia, Kr. Kr. 

Ambigua. 

Zoea pelagica, Bosc; M. E. — Una cum hac forma erant alii 
pulli, qui forma generali perspicue Hyadem referebant. Rostro tri- 
aculato aculeo intermedio maximo; cephalothorace supra acnleis tribus 
validis, in parte anteriore pone oculos duobus erectis, et in parte 
posteriore ante abdomen uno maximo, retrorso. An gradus evolutio- 
nis posterior Zoee pelagice, et hec itaque pullus Hyadis? Aculeorum 
armatura hoc significare videtur. 

Inlemnad afhandliing. 

- Af Hr ErpDmAns? Dannemora jernmalmsfält i Upsala län, till dess geo- 
gnostiska beskaffenhet skildradt. 

Remitterades till Hrr MosaAnpeEr och L. SVANBERG. 

Akademisk angelägenhet. 

bl Akademien utsåg till Berzeliansk Stipendiat Philosophie Magistern 
Hr C. W. BLOMstRAND. 

SKÄNKER. 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Af K. Finska Universitetet i Helsingfors. 

Programmer och Disputationer, utgifna vid universitetet, höstterminen 
1849 och vårterminen 1850. 

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 1. 3 
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Af HK. Vetenskaps-Akademien i Berlin. 

Monatsbericht der k. Akademie, Sept., Octob. 1850. 

Af KH. Vetenskaps-Akademien i Wiemn. 

Sitzungsberichte der K. Akademie, Mathem:-Naturh. Classe, März— 
Maj 1850. — Philos. Histor. Classe, Jan.—Mai 1850. 

Archiv z. Kunde Österr. Geschichtsquellen, Jahrg. 1850. B. I. H. 3, 4. 

Af Författaren. 

Häserts, Dr. J. R., De Sindssyge i Danmark, efter Undersögelsen af 
1 Juli 1847. Kbhvyn 1851. 4:0 (m. t.) 

Af Utgifvarne. 

The American Journal of science and arts. By SiLLInAn and DPAna, 
second ser. N:o 30, Nov. 1850. 

The Astronomical Journal. Vol. I. N:o 16—418. Cambridge, 1850. 

é 

Till Rikets Naturhistoriska MHusewm. 

Zoologiska afdelningen. 

Af H. K. H. Prinsessan Eugenie. 

En Fringilla Amandava från Java. 
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Meteorologiska observationer å Stockholms Observatorium 

i December 1850. 
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Decimaltum. | TE | - 3 

FRÖ] Kl | Kr SEA I SA 2: 
f. m. e. m. e. m. 4 eg Le JARL JG LL em. | fm: e. m. e. m. ' 

1 125,73 | 25,85 I 25,94 | — O1 1 — 1961 — 27 | Vv. 5. Vi] V.S.V:] V:S.V. |" Klart 

225,02 1 25,59 I 25:83 |— 2,7 | — 2,0 I — 2,0 I V.S.V. | V.S:V.] V.SV. 

HakR5.6741-25:60-1. 25,58 0,0 | + 1,9 + 131 I V.S.V. | V:S.V. | V.S.V.] Mulet 

NR05:57 |.25,58. | 25557. |-+ 051 | — 0,4 | + 150 | V-SV] Va I V.SVI] Dimma 

5 [ag 59 125,71 | 25,84 | + 10] + 211 + 1,9 | V.S.y. |] V.S.V.1O.S.0.] — 

6 | 25,80 | 25,69 | 25,51 | + 22] + 2,8 | + 3,5 | V.S.V. | V.S.V. | V.S.V. | Mulet 
7-1 25,46: | 25,50 | 25,54 | + 5,1 | + 6,3 | + 4,0 |V.N.V. | V.N.V.| V.S.V. | Klart 

8 125,47 | 25,33 | 25,33 | + 241 + 8,6 I + 6,0 V. NES Vv. I Halfkl: 

9 125,65 | 25,80 | 25,84 jär 0,1 I — 1,1 =48 N.N.O.| ON. |V.N.V. | Mulet 

25,72 | 95,64 Jana — 1,0 | — 0,8 | — 2,0 | V.N.V.|V.N.V. | V.N.V. 

25,46 | 253351 |-25,27, | — 29: — 4;0 1 — 08 |. Vi I V.NVÅVNV | — 

25,17 | 25,09 | 25,05 | + 1,4] + 4,51 + 4,7 | V. V. Vv. 

24,98 | 25,10. | 25,24 | + 41 I + 3,5 | + Bil Vv. V. v. | Klart 
2520-125;22 1 25,10 [3 0,5 | + 32 | + 4,41 V. | V.S.V. | V.S.V. | Mulet 

25,03 | 24,88. | 24,73 | + 2,3.) + 231 + 28 SR V.| S. | V.S.V. | Halfkl 
25,60 25,55 | 25,51 | + Lil + 1,01 + 0, 9 | ViS:V. S SS Mulet 

24,41 = | 24,45 | + Bil + 3,01 + DIET SV. | S.S.v. S. 

24,52 | 24,65 | 24,77 | + 1,4 | — 1,0 | — 3,9 | v.s.v. | v.s.v. | V.S.V. | — 

24,89 | 25,04 | 25,14 | — 6,6 | — 4,9 I — 7,0 | v.s.v. I v.s.v. | v.S.V.| Klart 

25,24 | 25371) 25,48: |— 8,5 )— 5,8. 171] Vi Nå V. 

23559 | 25:65 25,04). —-7>7 | — 6,1 | — 6,0 I. VI TVINNEP VINN 

25,51 | 25,56 | 25,67 | + 0,2 | + 1,5 | + 0,1 | v.s.v. | v.s.v. | V.S.V. | Halfkl. 

25,60 | 25,47 | 25,41 | + 1,2 | + 5,61 + 5,2 I v.s.v. | Vv. Va 

124 125,36 | 25,44 |25,35 | + 6,0 | + 3,7 | + 2,5 |V.N.V. | v.s.v. | V.S.V. | Klart 
2 25,20 | 25,07 | 24,93 | + 461 + 411 + 1,71 Vv. v. | V.S.V.|] Mulet 

| 26 | 24,78 | 25,13 = 25,27 | + 201— 0,1 | — 0,9 | n.n.v | Nov. | v.N.V.  Hallkl. 

| 27. 125,35 | 25,26 | 24,91 |— 4,0 | — 4,8 | + 3,7 | V.S.V. | V.S.V:]| V.S.V. | — 
28 | 24,91 | 24,80 É 24,73 | + 1,4] + 1,4) + 0,1 | V.S.V. | V. V. +: | Klart 

24,71 | 24,84 | 24,94 | + 1,3 | — 0,3 I — 1,01] V.N.V. | V.N.V. | V.N.V | Halfkl. 

25,08 | 25,24 | 25,32 | — 3,0 | — 4,2 I — 8,0 | N.N.V. | N.N.V. | N.N.V. | Klart 

25,26 | 25:30 125,33 I —10,2 1] — 4,5 1 — 2; AS. S.S.V. | S.S.V. | S.S.0. | Halfkl. 

25.307 | 25,324| 25.315] —Ww22] + 64] — 000] UR ARE V Ear 000 deg 
- 25,315 +0"14 

- STOCKHOLM, 1851. P. A. NORSTEDT ET SÖNER. 
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ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 

FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 8. 18531. HM 2. 

Onsdagen den 12 Februari. 

Föredrag. 

1. Metallurgisk tillverkning af Nickelspeis. 

— Hr BreoBere hade skriftligen till Akademien insändt föl- 

jande meddelande: : 

Den magnetkis, hvilken förekommer vid Klefva grufva i 

Småland och hvars nickelhalt redan 1838 upptäcktes af Ber- 

Zeus, samt dervid, i olika ren stuff och i olika arbetsrum af 

grufvan, befanns innehålla emellan 2 och 3 proc. af nämde 

metall, har alltsedan den tiden utgjort råämnet för den nic- 

keltillverkning, hvilken, med biträde af flere bergskunnige per- 

soner, blifvit bedrifven vid Kibbe hytta, som eges af Bergs- 

rådet m. m. J. L. Ascman. Historien om de olika försök, 

hvilka förut blifvit anställda å denna malm, i och för tillgodo- 

njutandet af den deruti befintliga nickelmetallen, skall jag här 

ej vidröra, utan inskränker jag mig vid detta tillfälle endast 

till att för Akademien omförmäla tillvaron af en tillverkning 

uti större skala utaf en metallurgisk produkt, hvilken, såsom 

varande till en viss grad analog uti sin sammansättning med 

den Saxiska speisen, är tjenlig för att, efter vidare behand- 

ling, deraf fabricera nysilfver. 
Sedan jag de sistförflutna tvenne åren varit sysselsatt med 

ett noggrannare studium af ifrågavarande malm uti metallur- 

giskt hänseende, har det slutligen lyckats mig, att, genom 
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till en del nya methoder för rostning och smältning, åstad- 

komma en smältprodukt, hvaruti nickelbalten blifvit koncen- 

trerad omkring 20 gånger högre, än sådan den ingår uti den 

nativa magnetkisen. Kemiska sammansättningen af den sven- 

ska nickelspeisen — under hvilket namn den troligen kom- 

mer att utgå i handeln — synes mig, såvidt några conclu- 

sioner kunna dragas af de hittills anställda preliminära analy= 

tiska bestämmelserna, komma att instämma med formeln RR 

samt således med det generellare uttryck för vissa svafvel-- 

föreningar, hvilket jag, uti en i Akademiens Handlingar för 

år 1828 redan intagen uppsats, visade uttrycka föreningsför— 

hållandet emellan en del svafvelföreningar, sådane de vid me- 

tallurgiska operationer i stort stundom bildas. 

Den hittills tillverkade nickelspeisen har visat sig inne- 

hålla omkring hälften af. metallerna koppar och nickel, under 

det att den öfriga hälften utgöres af jern och svafvel. Då 

ifrågavarande konstprodukts pekuniära värde i betydlig mån 

ökas för nysilfverfabrikanterna, allt eftersom produkten är rik 

på de förstnämda metallerna, men deremot fattig på jern, har 

jag företagit mig att undersöka huru långt jernhalten kan ned- 

sättas genom metallurgiska processer i stort, samt deremot 

balten af de ädlare metallerna kan ökas, eller så till sägan-— 

des koncentreras. Nysilfverfabrikanterna kunna nemligen icke 

i degelsmältning med fördel behandla en produkt, då dess 

jernbalt är i någon mån betydlig. Då den saxiska, såsom 

biprodukt erhållna, nickelprodukten innehåller omkring 37 å 

44 proc. arsenik, men den svenska deremot är fri ifrån 

denna förorening, derigenom att sjelfva malmen deraf icke 

innehåller något, är detta en anledning att förmoda den sven- 

ska speisen komma att blifva en vara, som skall utmärka sig 

framför den tyska, samt således af utlänningen komma att 

mera eftersökas. Större delen af den nickel, som vid Kibbe 

tillverkas, exporteras till England, ifrån hvilket land betydliga 

reqvisitioner äfven ingått. Råämne för tillverkning af omkring 

200 Skö nickelspeis finnes äfven för närvarande under ar- 
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bete, hvarigenom ifrågavarande produkt lofvar att för vårt 

land blifva en exportvara af värde. 
Sedan de härmed sammanhängande metallurgiska proces- 

serna blifvit närmare studerade samt, såsom jag hoppas, full- 

komnade, och sedan jag på kemisk analytisk väg hunnit för> 

skaffa mig en noggrannare kännedom om hithörande produk=- 

ters sammansättning, skall jag hafva äran att till Akademien 
inkomma med en mera utförlig berättelse om de iakttagelser, 

hvilka det lyckats mig att göra och hvilka icke torde sakna 

intresse. Jag åtnöjer mig för närvarande med att för Akade- 

mien förelägga några stuffer af mnickelspeisen, sådan den i 

denna stund tillverkas och sådan den i utslag af 12 skeppunds 

vigt uttappas utur schaktugnen vid Kibbe hytta. 1 dessa prof 

ser man en myckenhet nickellameller, hvilka under afsvalnin- 

gen utkristalliserat, och dessa hafva vid analys visat sig inne- 

hålla en portion jern jemte nickeln. 

2. Om lager af marmor eller kornig kalk- 
sten uti Nora socken af Örebro län. — Hr ERromaAnn 
anförde härom: Det är isynnerhet ett af dessa lager, som är 

särdeles egnadt att tilldraga sig uppmärksamheten, såväl i an- 

seende till dess betydliga utsträckning på längden och ovan- 

liga mägtighet, som också för den vackra finkorniga sten det 

på flera ställen innehåller. Det börjar i socknens sydvestra 

del vid södra ändan af sjön Elflången och sträcker sig mot 
nordost till sjön Wikern, utmed hvars östra sida det vidare 

fortsätter förbi Bengtstorp, Gyttorp och Bergsäng till Åsbosjön, 

visar sig åter norr om sistnämnde sjö vid Skoftorp och några 

andra ställen, men slutar snart derpå vid sydöstra ändan af 
Fåsjön på gränsen mot Lindes socken. Det har således en 

sammanräknad längd af öfver två mil. Dess bredd eller mäk- 
I tighet är jemförelsevis äfven icke mindre betydlig: den synes 

vara störst i lagrets södra ända, der sjön Elflången, insänkt 
i en större remna eller spricka i kalkberget, har sitt läge och 
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uppgår der till omkring 3000 alnar; sedermera afsmalnar 

lagret under dess fortgång mot norr, är vid sjön Wikern icke 

mer än 2000 alnar mäktigt och mellan Åsbosjön och Fåsjön 

ännu mindre. Det förekommer icke, såsom vanligtvis är hän- 

delsen, inlägradt, att jag så må säga, i samma niveau med 

den närmast omgifvande bergarten, utan bildar egna fristående 

lägre berg- eller kullsträckningar med en höjd varierande ef- 

ter ögonmått mellan 20 och 60 fot. På samma sätt som 

mäktigheten är störst längst i söder, så hafva också der de 

höjder, som på ömse sidor omgifva sjön Elflången, den. största 

höjden. De förhållanden, under hvilka det uppträder, äro så- 

ledes i väsendtlig mån skiljaktiga från dem, som vanligtvis 

ega rum vid de flesta öfriga af våra kalklager. 

En annan egenhet, som detta kalklager företer är den, 

att det ungefär på midten, vid sjön Wikens södra ända, un- 

dergått en tydlig förkastning, d.v.s. att det vid någon våld- 

sam naturrevolution blifvit deladt i tvenne delar, som med hän- 

syn till deras inbördes läge blifvit skufvade eller flyttade från 

hvarandra i en rigtning vinkelrät mot lagrets strykning. För- 

kastoingslinien är att söka i den lilla däld, der Skrikarhyttebäcken 

framrinner, förbi masugnen af samma namn, ned till Wenelfven. 

På sidorne närmast begränsadt af glimmerskiffer är detta 

lager, för tekniska behofs skull, såsom för erbållande af sten 

till kalkbränning och till beskickningsämne på masugnarna, 

öppnadt på en mängd olika ställen med särskildta stenbrott, 

vid hvilka ett godt tillfälle erbjuder sig, dels att ytterligare | 

öfvertyga sig om det oafbrutna sammanhanget på hela denna 

sträcka, dels också att studera lagret i dess inre massa. 

Kalkstenen har öfverallt en finkristallinisk, någongång mvycket 

finkornig, nära tät textur: färgen är dels rent hvit, dels med 

dragning åt gulhvit, blåhvit eller svagt rosenröd. Kemiska 

analysen har ådagalagdt, att den dels består af ren kolsyrad 

kalk till hufvudsakligaste delen, dels att den också är mer 

eller mindre dolomitisk, d. v. s. derjemte innehållande en 

större eller mindre qvantitet kolsyrad talk, jemte litet kolsy- 
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radt jern eller manganoxidul. "Dessa båda varieteter veta ör- 

tens bergsmän också ganska väl att skilja under benämnin- 

garne kalklim och masugnslim. 
Det enda främmande mineral man här anmärkt är gram- 

matit, hvaraf likväl endast på några få ställen smärre strålar 

förekomma inväxta. För öfrigt är sjelfva kalkstensmaåssan så- 

väl vid de flesta öppnade stenbrotten, som äfven på de flesta 

ställen, der man vill såra den friska hällen, alldeles homogen 

och likartad samt fri från främmande inblandningar. Den lik- 

nar således mer och mindre fullkomligt en hvit marmor: och 

i sanning — hvar och en, som besöker dessa stenbrott skall sä—- 

kert icke kunna tillbakahålla tanken på sannolikheten, att här, 

om någonstädes, träffa inhemsk marmor tjenlig till bildhuggare- 

arbeten och arkitektoniska behof. 

Bland den lilla svit af några och tjugo stuffer från olika 

punkter af detta kalklager, som jag från en excursion förliden 

sommar haft tillfälle hemföra, har vår utmärkte bildhuggare 

Hr Moun synnerligast fästat sig vid en varietet, som är tagen 

i södra hälften af den bergshöjd, som framstryker utmed sjön 

Elflångens vestra sida. Den är så ren, att den vid lösning i 

utspädd syra endast lemnar en återstod af 0,24 proc., bestå- 

ende af ytterst små qvarzkorn. Den består för öfrigt af kol- 

syrad kalk 97,50, kolsyrad talk 41,94 och kolsyrad jernoxidul 

med spår af mangan 0,32 procent. Den innehåller således 

icke några skadliga ämnen till den mängd, att färgen kan un- 

der tidens lopp deraf lida någon förändring. 

Såsom bekant är, förekommer massan af våra korniga 

kalklager i mer och mindre grad förklyftad, d. v. s. genom- 
dragen af fina sprickor eller klyfter i flera rigtningar, en följd 

af den krympning, som bergarten undergått, sedan den engång 

blifvit bildad. Detta är visserligen äfven händelsen vid detta 
kalklager, men icke till så hög grad, som eljest är fallet. 

Denna egenskap är emellertid den enda omständighet, som i 

någon mon kan nedstämma de förut yttrade förhoppningarna. 

För få och för litet noggranna undersökningar i detta hänse— 
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ende äro dock ännu företagna, för att utröna verkliga förhål- 
landet, men uti ett kalklager af den ovanliga mäktighet och 

utsträckning, som det ifrågavarande borde man kunna hoppas, 

att åtminstone någonstädes kunna påträffa tillräckligt stora allt- 
igenom sammanhängande block, fria från nyssnämnda olägenhet 

och tjenliga för det ena eller andra ofvan antydda ändamålet. 

Skulle emellertid bildhuggaren icke här finna ett tjenligt ämne 

till sina skapelser, så skall dock troligtvis arkitekten göra det. 

Om behofvet så fordrar, skulle sannolikt det nu under bygg- 

nad varande National-Museum, till såväl inre som yttre pryd- 

nader, här kunna erhålla ett passande material, så mycket 

dyrbarare, som det vore hemtadt ur fädernejorden. 

3. Vattenståndet i Mälaren och Saltsjön un- 

der år 1850. — Hr Eromann meddelade följande: 
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Tabell öfver Mälarens och Saltsjöns medelhöjd samt högsta 
och lägsta vattenstånd ") i fot och verktum under år 1850, 

sammandragen ur den vid Slussverket i Stockholm 
förde Journal. 

-— 

MÄLAREN. 

Medel- | Högsta | Lägsta Dagar för 
stånd. stånd. stånd. 

| | högsta | lägsta 
vatten- vatten- 

Fot. | tum.|] Fot. | tum. | Fot. | tum. stånd. | stånd. 

Janttari '. . oc... 8 7 9! — 8 4 1; 25-29 
Februari si... 8 | 10 9 4 8 5 25-28. 1-10 
ERNST oo erere ne a FÅ TE) 10 24 9 5 12-19. 1 
"Cör! MERGEETPST 10 |. — | 10 7 9 6 30. 8 

BIRR USART tde a da 10 140-11: 1E SJ ED) 7 26-28. 1-4 
FURU LIRS ll 10 7 | 10 | 11 | 10 | — 1-4. 8. 30. 
250 ERAN TARA 9 10 3 9 1. 30-31 
FRIPUSEE se oo oc 9 9 3 8 1-2. 4. 28 
September 9 9 76 8 13-1 

6 8 
4 9 
3 9 RÖR SANN 

& I fll — TR -— NN LJ Oo 

-— December. ... | 10 

Medium för hela 
2 sr R NA RSA 

9 

1 
1 

November ... | 10 1 10 
1 

| 8 

SALTSJÖN. 

Medel- | Högsta | Lägsta Dagar för 
stånd. stånd. stånd. NN 

| | högsta | lägsta 
vatten- vatten- 

Fot. | tum. | Fot. | tum. | Fot. | tum. stånd. | ssänd. 

Januari ..... 7 3 8 6 2 Ål. 
Februari . SLL .1E 9 7 5 1. 

BOR. 19, 9 | 2 | 10 ror 31. 
> 10 ORSA 7 7 7 Z 4 29. 
MEK. 8! — 8 7 r 2-3. 

oc EE 8 23 8 7 6 8. 
RA Sej 8 8 9 8l| — 29. 

WADgusti « .i. oi. 8 5 8 7 |) 1 15-16 
September 8 vå 9 8l— 23: 29 

mrOctober . . . .. 8 7 9 8l — 7. VA 
November . . 9 1 1 10 8 2 2. 30. 
December .... | 91 21 10 8] — 6. 

Medium för hela 
CTR eS 

rap) 
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4. Anteckningar om Öland, ett bidrag till 

Sveriges geologi. — Hr Docenten ÅA. Ssöcren hade i bref till 

Hr Lovén meddelat följande: »Såsom tillägg till hvad som förut är 

bekantgjordt om Ölands öfvergångslager och dess petrifikater, 

anhåller jag att få framlägga följande anteckningar. 

Af de fyra lager, som i Sveriges öfriga landskap bilda 

den undra Siluriska gruppen saknas på Öland det sista eller 

Graptolitskiffern. Man kan dock i den Öländska öfvergångs- 

bildningen särskilja fem olika, fastän måhända underordnade la- 

ger. Dessa äro nedifrån räknade: sandsten, qvartsartad kalk- 

baltig skiffer, alunskiffer, orthoceratitkalk, och ljusgrå lös kalk- 

sten. Af dessa bildar den hvita, hårda och icke skiffriga 

sandstenen det understa lagret, men förekommer endast på 

Smålandssidan, dels såsom lösa block utefter hela kuststräckan 

från Brömsbro ända upp mot Ålem, dels såsom fast lager på 

Runön utanför Påskallavik. Att denna sandstensbildning på 

fasta landet väsendtligen tillhör Öländska öfvergångslagren, 

samt utgör understa länken i hela bildningen är redan till- 

räckligt bekant, för att vidare behöfva omordas. 

På det ställe af Öland, der man uppgifvit, att sandste- 
nen skulle finnas, nemligen vid Äleklinta, en mil norr om 

Borgholm, förekommer endast en qvartsartad kalkhaltig skif- 

ferbildning, som visserligen liknar sandsten, men som mest 

till det yttre öfverensstämmer med Böhmens qvarzit. Detta 

lager utgöres af en tät hård kalkhaltig qvartsskiffer, hvars 

färg är ljusgrå eller hvitgå, merendels af samma färg, som 

den gråa orthoceratitkalken, och saknar lika litet som denna 

de små gröna insprängda kornen. Denna qvartsskiffer, som är 
afdelad i tunna lager, hvilkas tjocklek varierar från fyra till 
ett halft tum, förekommer, utom vid ofvannämnda ställe, äfven 
i fast lager vid Albrunna, en fjerdedels mil söder om södra 
Möckleby kyrka, der det likasom vid Äleklinta utskjuter i 
sjökanten. Dessutom kan man utefter hela vestra stranden 
spåra detta lager utaf den mängd flata småstenar, som på 
flera ställen bilda af hafvet uppkastade små åsar, och alltid 
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träffas i jorden på hela den smala kuststräckan mellan stran- 

den och landtborgen. Utom vid Äleklinta och Albrunna finnes 

denna skiffer i fast lager endast på några få ställen af öns 

nordvestra kust. Mellan de tunna smålagren, hvaraf hufvud- 

lagret består, finnes stundom en tunn rand af blåaktig lera, 

som gör att man lättare kan sönderklyfva större stycken. 

Skifferlagret är på sina ställen uppfyldt af en mängd svafvel- 

kisbollar, större och mindre, hvilka stundom tilltaga så att de 

nästan bilda en rand i sjelfva lagret. På vestra kusten, isyn- 

nerhet på öns norra del finnas dessa svafvelkisbollar lösa på 

hafsstranden just i vattenbrynet, af vågornas inverkan skiljda 

från den omgifvande stenmassan. Hvad som isynnerhet gör 

detta lager anmärkningsvärdt är de Trilobiter det innesluter 

nemligen Paradoxides och Ellipsocephalus, tvenne former egen- 

domliga för de äldsta fossilförande öfvergångslagren i Böhmen. 

Såsom bekant är, har man förut i Sverige funnit arter af släg- 

tet Paradoxides endast i alunskiffer och en svart kalksten 

straxt under alunskiffern (Awcreuin vid Andrarum), och de Böh- 

miska arterna träffas äfven i en svart bergart, som till färg 

och konsistens har mycken likhet med alunskiffern. 

Det förhållande, att sandstenen i sina öfversta lager upp- 

träder såsom skiffrig och genomdragen med lerränder har full- 

komligen sin motsvarighet i Ryssland, der den så kallade Un- 

gulit-sandstenen i sina öfversta lager är fylld med mussel- 

fragmenter och genom en mellanliggande blågrå lera afdelad i 

tunna lager; svafvelkisen saknas ej heller der. I stället för 

Unguliter är lagret på Öland i sin öfra del uppfyldt med en 

mängd fragmenter af ofvannämde Trilobiter, hvilkas skal dock 

äro så sönderbrutna, att man sällan påträffar något helt parti 

ar djuret. 

Vid Äleklinta synes det omtalade skifferlagret utskjuta 

under alunskiffern, som öfverlägras af orthoceratitkalken. Dess 

mäktighet är här omkring sex fot eller mera, hvilket ej så 

noggrannt kan utrönas, då det sträcker sig ut i sjön. Vid 

Albrunna har det ungefär samma mäktighet ofvan vattenytan, 
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men här finner man ej några petrifikater, utom i på stranden 

uppkastade stenar, men deremot en mängd större svafvelkis- 

bollar. Bland de af hafvet uppkastade stycken af detta lager, 

hvilka merendels i form af ett groft grus eller klappersten 

påträffas utefter hela vestra stranden, hafva somliga ett poröst 

eller pipigt utseende ungefär såsom af maskstunget tädg samt 

porerna ibland fyllda af kalkspath. 

De petrifikater som i detta lager förekomma äro endast 

de ofvannämda: 
Paradoxides Tessini BRrRoncn. 

Ellipsocephalus Hoffii ZENK. 

Alunskiffer med Orsten. Detta lager följer hela vestra 

kusten, ehuru det blott på några få ställen går i dagen. Af 

dessa synes trakten kring södra Möckleby vara det ställe, 

hvarest alunskiffern aflägrat sig till största mäktighet. Längre 

norr ut synes lagret åter framträda vid Carlewi i Wickleby 

socken, men mindre mäktigt. Vid Äleklinta är det åter syn- 

ligt, men blott med en ringa mäktighet af åtta till tio fot. 

Likasom på andra ställen i Sverige är äfven här alunskif- 

fern åtföljd af orsten; men då Öländska lagren uppnått en 

mindre mäktighet än de öfriga, har äfven det deri inbäddade 

orstenslagret blifvit mindre utveckladt; så att, då man i We- 

stergöthland stundom har fasta orstenslager af fem till sex fots 

tjocklek, hvilka i och för alunskifferns brytning måste bort 

sprängas, så finnas på Öland blott lager af i skiffern inbäd- 

dade orstenskulor eller bollar, hvilkas storlek och mängd till- 

taga mot bottnen af lagret, och äro i det inre stundom kri- 

stalliniska. — Till sin kemiska sammansättning utgöras de af 

Kolsyrad kalkjord . . « . 88,4 

talkjörda. Gt: 7.00 

Biluminöst. ämne, .« «od. 23 

Alinskiffen. da here ÅT F 

FATT TUSFS RFSU BER 3,3 

De försteningar som detta lager förer finnas till största delen 

r orstenen. 

TT TEE 
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På alunskiffern följer den mest utvecklade länken: af öf- 

vergångsformationen nemligen orthoceratitkalken, som ock förer 

de flesta petrifikaterna. Af denna bildas den platå, som långs 
vestra kusten mer eller mindre höjer sig öfver den låga kust- 

sträckan och småningom sluttar mot öster. Då den af före- 

gående beskrifningar är tillräckligt bekant, will jag endast 

nämna, att af de två slag, den röda och gråa kalkstenen, af 

hvilka den förra synes vara den herrskande på vestra och den 

sednare på östra sidan af ön, tyckes den gråa genom sina 

petrifikater vara den yngsta, dock kan man ej bestämdt upp- 

draga någon gräns mellan de båda slagen. Vid Eriksöre i 

Thorslunda socken finnes i den röda kalkstenen ett lager af 

svartgrön skiffer med omkring sex fots mäktighet. Denna 

skiffer, som vid upphettning blir mörkt gulbrun och magne- 
tisk, förer inga petrifikater. Utaf denna gröna materia finnes 

nästan alltid i den gråa kalkstenen små korn insprängda, och 

hvilka, såsom förut nämndt är, ej heller saknas i den under 

alunskiffern liggande qvartsartade skiffern. Det gröna skiffer- 

lagret synes äfven söder om Wickleby i den röda kalken och 
bildar der en tunn rand. 

Hvad den sista och yngsta länken af Ölands öfvergångs- 
bildning angår, får jag anmärka, att den visserligen ej före- 

kommer på något ställe i fast lager, utan endast såsom lösa 

block och jordstenar på en temligen inskränkt rymd inom 

Gräsgårds, Segerstads och Hulterstads socknar på öns syd- 

östra kust. Kalkstenen är af en ljust gulgrå färg, lösåre än 

orthoceratitkalken, samt har en större benägenhet att vittra 

och falla sönder, hvarföre man äfven påträffar stycken af så 

lös beskaffenhet, att man med handen kan sönderbryta dem: 

Den består af omkring 30 proc. kolsyrad kalk, samt resten 

lera och kiselsand. Till sitt yttre liknar den stundom i för- 
vånande grad en viss slags grå mergelkalk, som finnes i We- 

stergöthlands öfre skifferbildning, men förer dock ej samma 
petrifikater. Då denna kalksten af mig först observerades, 

trodde jag, att den tillhörde Gottland, men vid en närmare 
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granskning visade det sig, att den ej hörde dit. Sjelfva grun- 

den på hela sydöstra delen af ön går i dagen endast på nå- 

gra få ställen närmast stranden, och visar der en kalksten, 

som till färgen är ljusare än den annars på östra kusten rå- 

dande gråa orthoceratitkalken, och närmast liknar Gottlands 

hvita korallkalk, men förer orthoceratitkalkens försteningar; 

längre från stranden kan man ej upptäcka något fast lager 

förr än orthoceratitkalken vidtager; men alla lösa jordstenar, 

hvaraf stenmurarna äro uppsatta samt åkrarnas botten, utgöras 

af större eller mindre stycken af den lösa ljusgrå kalkstenen, 

och mot djupet tilltaga dessa stenars mängd till den grad, att 

det synes antagligt, det ett af -denna materia bestående fast 
lager här funnits, men genom tidens åverkan blifvit sönder- 

grusadt, isynnerhet som det utgjorts af en lösare kalksten än 

den vanliga kalken samt haft föga mäktighet. Äfven på ve- 
stra sidan af ön vid Eriksöre i Thorslunda socken förekomma 

på en rymd af några tusen qvadratalnar lösa jordstenar af 

samma lager och innehålla äfven de karakteristiska petrifika- 

ter, som man finner på ofvannämda ställen af östra kusten. 

Nedanstående petrifikater har jag funnit i de olika 

lagren. 
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Paradoxides Tessini BronGn.. . . I +!]— | 
+ fsk 

Cytberina spec. indet. . . .. .. . är Eriksöre. 
— Äleklinta. 

Ellipsocephalus Hoffii. ZENK. . . . « —J|— d:o. 4 
Sv ; S. Möckleby. Ale- 

Battus pisiformis DALM. . ..... ne jar (a | Flinta y 

Olenus scarabexoides Daim. « . . .|—I|+]|—]|—]| Södra Möckleby. 
— = gibbosus DAnLm. ...... —I +1—]— d:o. 
=0NSpeck indelt: rs. cd. ccs —I +1]—1]— Carlewi. 

Asaphus expansus DALm. ..... —I—1| + |—lAllm. på vestra sidan. 

— = extenuatus Daim. «+». .|—|—]+]-] = d:0 d:o. 
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Asaphus angustifrons DALM. . . . . 
palpebrosus DaALm. 

leviceps DALM. . . . ..« 
SPEC: INAdPEt: stil fl eged 
Spec. indeb.v. sc. serverns 

Illenus crassicauda DALM.. . . . 
centaurus DALM: . . . . « 

Lichas pachyrhinus DALm. . . « .« 
angustus BEYR, . . .. . « 

Phacops Odini MurcH. . . . « . 

Calymene Fischeri MurcH. . . . . 
Cheirurus exul Berr. 

ornatus BEYR, "00 OCKOLUS DETIRLe Ff&&5 0 eo 

Nileus Armadillo DaALmM. . . .... 

Homalonotus sp. indet. 
Remopleurides n. sp. 
Ampyx nasutus DALM.. - . .. . . 
Orthoceratites communis His. . » . 

regularis His... . . . 
centralis His: s 

conicus His. 

Ba (SPARA ve 
spec. 

Lituites lituus His. 
Od MURCH: Clets stab 

Sp: 
fötlvölvans Hiss RAG 

Euomphalus pseudoqualteriatus His. 
var. 8 Murcu. 
rotula GoLpFr. « « » « 

| EP: INdet 7 er KS 
Natica antiqua GoLpr. . . . . «. 
Trochus ellipticus His.. . . » « « 
Atrypa dorsata His. 

longicauda LEUCHTENBERG . 
centron LEUCHTENB. . . . « 

trochlearis His... . . 

turbinatus DaALn... 
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— Hd baunis på vestra sidan. 
Köping. 

Hulterstad. 
Köping. 

Glömminge. 
Wickleby. 
Runnsten. 
Köping. 

Sandby. Högby. 
Köping. 

Eriksöre i Thorslund. 
Gräsgård, Segerstad. 

Eriksöre. 

Wickloby: 
Eriksöre. 

d:0. 
Köping. 
Allmän. 

Runnsten. 
Hulterstad. 

Högby. 
Köping. 
Sandby. 

Segerstad. 
Högby. 

|Runnsten, Segerstad. 
| Segerstad. 

Sandby. 
Glömminge. 

Högby. 
Sandby. Runnsten. 

d:o d:0. 
Sandby. 

Segerstad. 
Högby. 
Köping. 
Böda. 
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Atrypa reticularis DALM. . . . . «+ me Je e Köping. 
— lenticularis DALM. . . . .« SR LS (äre S. Möckleby. 

Orthis 'callactis DALM. +... ... —I—]I +1— Köping. 
— = elegantula Danm. « « « «oo « —I—] +1— Böda 
— ”demissa Dam: «oo. «ee I-II +F1]— d:o 

Deltyris subsulcata DaALm. . . « « J—-I—]+lI— d:0. 
Leptena depressa Dam. . . « . « -J—-|—]—]|+lSegerstad. Gräsgård. 
— =-sericea Sow.:. ss «cc. I-—-I]—I+ d:0 d:0. 
8 I8p.-iNdefir. dera IL F d:o d:o. 
— =euglypha DALM.. .. .. « FAL TR +| d:o d:o. 

Echinospherites aurantium Wan. .j—|—| + |— Runnsten. 
— granatum WauL. ACER + (Caj Böda. 

5. Nya Svamparter. — Hr Fries hade insändt föl- 
jande öfversigt och beskrifningar: 

Hymenomycetes in Suecia nuper detecti, quorum 

icones in Museo Academie Scientiarum servantur. Recen- 

suit E. Fries. 

Icones Hymenomycetum, quas Academia pingi jussit, 

precipuum, ni fallimur, et perennem specierum ceriticarum 

determinationis fontem sistent. Ex Hymenomycetibus Suecia 

dimidia pars, secundam Summam vegetabilwm Scandinavie, 
jam picta est, et in publicum usum patet v. c. ex Amanitis 

12 sp., Lepiotis 17 spec., ex Armaillarus omnes, exceptis 

duobus vulgatissimis, ÅA. melleo et mucido, e Tricholomatibus 

45, e Collybiis 30, e Naucoriis 24, ex Hygrophoris 28 e. 

s. p. Ex lege recepta, primo species nondum delineate picte 

sunt, et his absolutis dein vulgatiores, ex qua multe stirpes 
omnes species cognitas preebent delineatas v. c. stirps ÅA. pro- 

ceri, ÅA. clhypeolarii, Armillarie Tricholomoidee una cum 
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speciosis Å. imperiali et A. Laschii, ÅA. fascicularis, A. cam- 
pestris, ÅA. eruginost e. s. p. Continuatis per aliquot annos 

studiis hanc collectionem, cui nec similis nec secunda exstat, 

brevi omnino completam speramus, ut etiam ordine systematico 

quondam publicandam.  Interea attentionem mycologorum in 

bance collectionem dirigere utile duximus, cum ex hac dubia 

circa specierum determinationem facile solvent. Per septem 

"annos, sub quos ectypos harum iconum collegimus, varias 

quoque legimus novas species et adhuc plures in Suecia non- 

dum observatas (pauciores tamen, quam e quotidianis et re- 

motis excursionibus exspectares, ex quo fingerem longe majo- 

rem numerum jam innotuisse), quas ex maxima parte in Summa 

vegetabilium Scandinavie recensui et hoc loco addo quasdam . 

nuperius detectas ibidemqve omissas 1. obiter tantam nomina- 

tas. Accedunt quoque synonyma qu&edam nuper determinata. 

1. Agaricus (Lepiota) gliodermus, pileo leviter carnoso molli 
e campanulato convexo laevi viscoso, stipite cavo araneoso-farcto 
floccoso-squamoso, supra annulum incompletum lxvi, lamellis li- 
beris confertis ventricosis candidis. 

Upsalie in silva: Sunnerstad, Sept. 
Statura et stipes A. clypeolarii (male antea picti), sed e 

pileo viscoso inter Å. illinitum et delicatum proximum inseren- 
dus; stipes 3 unc. longus, 2—3 lin. crassus, 2&qualis, mollis, 
albidus, dense floccoso-squamosus. Pileus gibbus 1. obtusus, 11 
unc. latus I. parum ultra, levis, glaber, rufovaccinus, non ita 
glutinosus, ut ÅA. illinitus. Lamelle approximate, late, imma- 
culatze. . 

2. A. (Armillaria) focalis. Hujus lecta et depicta est varietas 
pileo et stipite spithameis! In nostra regione exstant quoque 
nobilissimi A. robustus, A.aurantius, Å. imperialis, Laschii, con- 

strictus etc. ÅA. lagqueali var. corlinatam in Bahusia delineavit 
def. LINDGREN. 

3. A. (Tricholoma) luteo-virens. ALB. et Scaw. Ad hanc a 
me et recentioribus haud recognitam speciem pertinet 4. (Arm.) 
stramineus Kromsu , qui igitur in Epicr. deleatur. 

4. AA. (Tricholoma) inodermeus, pileo leviter carnoso e campa- 
nulato convexo longitudinaliter fibrilloso-lacero, stipite subfarcto 

| 2quali alborufescente sursum albo-farinaceo, lamellis subliberis 
distantibus perlatis candidis, tactu rufomaculatis. 

| In silvis humidis abiegnis circa Upsaliam, Vårdsätra. Aug. Sept. 

| Proximus ÅA. furvo, at mire in memoriam revocat A. (Ino- 
| cyben) pyriodorum et Bongardi, ut diu pro horum lusu steril 

; 
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habuerim (hinc non pictus), at odor nullus, lamelle crassiusculxe 
immutabiles, sporidia candida abunde distinguunt. Stipes totus 
fibrosus, apice cavus, tenax, 2—3 unc. longus, 1—2 lin. cras- 
sus, vix fibrillosus. Pileus tenuis, primo conico-campanulatus 
acutus, dein convexus subumbonatus, 1—2 unc. latus, squamis 
fibrillosis adpressis radiantibus pulchre variegatus, fusco-rufe- 

scens. Lamelle leviter adnex&e I. omnino libere, eximie ven- 
tricose, semicirculares, demum rubentes. 

A. (Tricholoma) cartilagineus Bun. et Å. T. elytroides 
Fr. (et forte Scoroni). Binas has summopere insignes species, 
in Europa australi hactenus observatas, Upsalie legi magnopere 
illo mycetophoro anno 1849, illumque suo loco 1850. In ÅA. car- 
tilagineo stipes cavus, glaber, candidus; pilei cuticula tota in 
granula minima rupta, unde eleganter atropunctatus, lamella 
conferte candide. — ÅA. elytroidis descriptionem, qualis deside- 
ratur, addere necesse duco: 

Stipes solidus, firmus, at mollis, 2—3 unc. longus, 2—1 
unc. crassus, deorsum vulgo attenuatus, intus albus, extus ci- 
nerascens, fibris sursum directis et implexis imbricatus. Pileus, 
disco excepto, leviter carnosus, e convexo planus, obtusus, 2—3 
unc. latus, siccus, obscure murinus 1. disco canescens, margine 
patente, sepe plicato. Superficies typice floccosa, e punctulis 
minutis elevatis scabra, punctis admodum confertis, in disco vero 
floccosis areolatis. Caro alba, passim rubens. Lameilxe late et 
profunde emarginate, perlate, subconferte, venoso-connexe, 
fragiles, cinerascentes, demum pruinose. 

A. (Clitocybe) dothiophorus, pileo carnoso tenui, tuberculo 
mammeformi elato gibboso, glabro canescente, stipite solido 
curto excentrico glabro deorsum attenuato lamellisque decurren- 
tibus confertis albidis. 

Locis graminosis silvarum circa Upsaliam. 

Forma maxime abnormis, at definita et constans, licet nul- 
lus adsit, cum quo comparetur; inseratur juxta Å. luscinum et 
A. curlipedem. Stipes carnoso-fibrosus, 3 unc. 1. parum ultra 
longus, basi 1, apice 2 lin. crassus, obliquus, rectus 1, adscen- 
dens. Pileus tenuis, uncialis, gibbositas ejusdem valde in altitu- 
dinem producta excentrica, ceterum leviter convexus, lxvis, 
glaber, albido-canus. <Lamelle lineam vix late. Affinitas et 
locus terrestris potius Clitocybis, quam Pleurotis speciem probant. 

4. (Clitocybe) vernicosus. Species &eque rara, ac pulcher- 
rima, lecta in silva densa abiegna ad Kongshamn. Similis quidem 
ÅA, cerino, at color letior, lamelle vere decurrentes. 

ÅA. (Clitocybe) ectypus. Etiam in Suecia media viget hic in- 
signis fungus, ut ad Funbo, Läby träsk (unde 1850 inundatus! 
depictus).  Exstant simul icones nobilium ÅA. pachyphylli, ni- 
tellini etc. 

10. 
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Å. (Collybia) aquosus. Fungus a BuLrzuiarpo pictus et a me 
olim lectus anceps est. Substituo sequentem nobilem, 1850 pi- 
ctum , et ab omnibus distinctissimum: 

Color totius melleus, aquosus, hygrophanus, inodorus. Sti- 
pes farctus, 11—23 unc. longus, vix lineam crassus, flexuosus, 
politus, glaber. Pileus carnoso-membranaceus, orbicularis, utrin- 
que planus, uncialis circiter, obtusus, at nullo modo depressus, 
admodum tenuis, sed tenax, udus melleus, siccus alutaceus, 
margine dense striatulus. Lamellze primo leviter adnexe, mox 
secedenti-libere, confertissime, lineares, albide. Hic cum sub- 
simili ÅA, dryophilo vix comparandus. — AA. protuberans passim 
apud nos vere legitur. 

Multe picte simul adsunt Collybie hactenus inedite nobi- 
lissime Vv. c. Å. acervatus, Å. macilentus, A. rancidus, A coraci- 

nus, Å. inolens, Å. atratus etc. (Trichol. mortuosus commutatu 

facilis). 

A. (Omphalia) leucophyllus, pileo submembranaceo in- 
fundibuliformi lxvigato margine involuto stipiteque subfistuloso 
xequali glabro cinereis, lamellis decurrentibus leviter distantibus 
candidis. ÅA. epichysium v. leucophylla, ÅLrB. et Scawzmin. 

In silvis circa Upsaliam. 
Est e stirpe ÅA. pyxidati, cujus omnes species (cfr. splendi- 

dum 4. chrysophyllum!) in Museo picte exstant et ab A. epi- 
chysio statura majori et firmiori, pileo levi et lamellis candidis 
eximie distinctus. 

A. (Pleurotus) craspedius. Inter multos jam pictos et 
eximios Pleurotos (v. c. AA. decorum, mulilum etc.) eminent 
hujus varietas nova, pileo horizontali subintegro crenato-lobato 
e testaceo-pallido alutaceo — et Å. spodoleuci var. albida. 

A. (Eccilia) Parkensis, pileo membranaceo plano-convexo 
profunde umbilicato glaberrimo ad medium striato, udo fusco, 
sicco nigricante, stipite fistuloso brevi deorsum attenuato glabro 
fusco, lamellis decurrentibus confertis ex albo-carneis. 

Juxta vias in Kongsparken estate pluvia una cum 4. (Cli- 
topilo) undato et cancrino (simul pictis). 

Stipes vix uncialis, 3 lin. crassus, epunctatus. Pileus vix 
uncialis, glaber, nullo modo fibrilloso-virgatus. Lamellx linea- 
res, distinetx. ÅA. griseo-rubellus (forma a me collecta umbrina 
est, lamellis umbrino-purpureis, forte Leucosporis?) et rhodocy- 
lix, qui in collectione picti simul exstant, abunde differunt. 

A. (Pholiota) aureus. Marrusce. Epicr. et Mycol. Eur. Orient. 
— nec Buur. et Eur. occid.z etiam tabula Sowerbyi, licet color 
a meo prorsus recedit, ad ÅA. spectabilem e loco pertinet. 

Speciosissimum: hunc Pholiotarum principem plenius descri- 
bere necesse est, cum plerisque Mycologis ignotus sit et in Å. spe- 
tabili queritur, licet nondum pictus sit. Nascitur locis gramino- 
sis pinguibus, semper ad terram. Cfr. ALB. et Scuw. 

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 2. 2 
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Stipes solidus, 2equalis, sed basi mycelio pallido terram in 
slobum amplum bulbi facie conglutinat, spithamaus usque, 4 
unc. crassus, levis, glaber, pallescens, sed versus annulum fur- 
fure ferrugineo secedente conspersus; supra annulum nudus, sed 
apice flocculosus. Annulus, unciam circiter a pileo distans, pro- 
prie inferus, sed medius apparet, primo erectus, dein patulus, 
perlatus, laciniatus, extus flocculosus et ferrugineo-furfuraceus, 
intus lavis ochraceo-fulvus. Pileus carnosus, sed pro amplitu- 
dine demum palmari tenuis, convexus, figura ad Ag. (Volv.) bom- 
bycinum accedens, obtusus, mollis, primo velutinus, dein in 
squamulas villosas rivulosus, aurantius 1. ochraceus. Caro mollis, 
alba. Lamelle libere, altenuata, ventricose, confertex, Venoso- 
connexae, 6e pallido ferruginex. Proximus sine dubio A. Vahlii, 
at ab omnibus truncigenis diversissimus. 

A. (Pholiota) terrigenus, pileo carnoso e lenticulari expla- 
nato obtuso adpresse fibrilloso-sericeo, stipite farcto xquali sor- 

dide luteo fibrilloso et squamis verrucae-formibus subsquamosis 
ferrugineis variegato, velo annulato appendiculatogue, lamellis 
adnatis e pallide flavo olivascente-ferrugineis. 

In terra humosa silvarum circa Upsaliam passim copiose. 

Inter numerosas omnesque pernobiles Phboliotas (quarum 
multx jam picte sunt v. c. pulcherrimus 4. flammans Fr. nec 
BartscH., heteroclitus ab A. adiposo distinctissimus etc.) nulla adest, 
cum qua haec comparetur. Stipes carnoso-fibrosus, farctus, de- 
mum etiam cavus, 2 unc. longus, 3—6 lin. crassus, sequalis 
(saltim basi non incrassatus), sordide lutescens; in perfectis in- 
dividuis pulchre verrucoso-squarrulosus et fibrillosus. Velum a 
margine pilei involuto ad stipitem primo sistit telam contiguam, 
dein disruptum, tam in stipite annulare, quam margine Hypho- 
lomatis instar appendiculatum, in minus evolutis exemplaribus 
fugax. Pileus e convexo I. ob marginem involutum lenticulari 
demum explanatus, obtusus, 13—53 unc, latus, nullo modo vi- 
scidus, cutis enim (anodermeusl!) soluta in fibrillas sericeas ad- 
pressas, unde siäpe levigatus adparet et versus marginem fibril- 
loso-squamosus. Versus marginem observantur insuper verruce 
superficiales, illis stipitis similes, facile secedentes. Lamellx 
tote adnate et dense decurrentes, haud sinuate, vix conferta, 
2 lin. fere late. Color totius extus intusque sordide (suboliva- 
scenti-?) luteus, lamellarum demum sordide olivaceo-ferrugineus. 
Occurrunt forme varig minus explicate, annulo oblitterato, pro 
Cortinario facile sumend&e. Inseratur juxta ÅA. torosum. 

A. (Pholiota) muricatus. = AÅ. asperatus. Brrxk. Decad. n. 
143, e Ceylonia. 

Alia nobilissima species, inter Pholiotas et Lepiotas, ad quas 
in Obs. Myc. retuli, ambigua. Lamelle primitus enim albida, 
pure, sed multiplex affinitas huc ducit. Indumentum peculiare 
pilei exacte idem in 4, (Flammula) limulato. — Jam e descriptione 

odoravi synonymon Ag. asperati; identitatem confirmarunt speci- 
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mina ab eximio Curtis e Carolina australi missa. Tribus ha- 

ctenus locis lectus est: in fagetis Smolandixe in Suecia — in 
Ceylonia — et in Carolina Americe borealis! 

17. ÅA. (Pholiota) Arrhenii = ÅA. mesodactylus. Berk. Suppl. 
BRI NI 829000t: EAA: 

Autumno sero et miti 1947, quo anno pictus est, bic fun- 
gus circa Upsaliam mire luxuriabat sub forma a BErkxErEvo optime 
descripta. Ceterum quotannis sporadice lectus, ad maxime poly- 
morphas species pertinet; var. in Epicrisi descripta maxime evo- 
luta est, BrFrrzereri (et hanc spectat icon nostra) media; et ter- 
tia minima stipite albo unciali, pileo 3—5 lin. lato, etiam seor- 
sum picta, facillime commutanda cum Å. blattario, cui vero la- 
melle rotundato-libere, omnino ut in Pluteis. 

18, 19. ÅA. (Inocybe) hirsutus Lascn et dulcamarus ÅA. S. in 
humidis silvarum circa Upsaliam &estate passim, picti 1849 et 
1850. Substituunt ÅA. lanuginosum et calamistralum, magis spe- 
ciosos, in Smolandize silvis (in quibus A. hirsutus et dulcamarus 
desunt) haud raros, nec Upsalie lectos. Principes hujus gregis 
ÅA. Hystricem et relicinum circa Upsaliam quoque frustra quzesivi. 

20. A. (Naucoria) hamadryas, pileo leviter carnoso convexo- 
expanso levi glabro badio-ferrugineo expallente, stipite cavo 
equali nudo pallido, lamellis attenuato-adnexis leviter ventrico- 
sis confertis ferrugineis. 

In silvis circa Upsaliam raro. 
Vix ulla tribus plures offert species nobiles, a Mycologis 

et pictoribus 2que neglectas, quam Naucorie. Hinc maximam 
barum partem jam pingi curavi. Presens vix alii affinis. Ve- 
lum nullum conspicuum. Stipes 2—3 unc. longus, 3 lin. cras- 
sus, subfragilis, glaber. Pileus Pluteoideus, 13—2 unc. latus, 
gibbus, levis, glaber, junior et udus badio-ferrugineus, vetustus 
et expallens helvolus. Lamelle 2 lin. fere late, opace. — Ag. 
Cidaris, cujus binge valde recedentes forme picte, valde diver- 
sus est. 

21. ÅA. (Naucoria) reductus. Epicr.' p. 98. 
Rara hec species, cujus locus sporidiis ignotis latuit, Upsa- 

lie 1850 lecta locis udis silvarum et depicta. Sporidia fusco- 
ferruginea et hinc Naucoria, e pheoti stirpe. 

Stipes fistulosus, 2—3 unc. longus, a basi 4 lin. crassa == 
attenuatus, tenax et flexilis, sed in fibrillas solubilis, NERE: a 
fuscescens, apice pruinatus. Pileus disco carnosulus, ceter 
membranaceus, convexo-planus, cum et sine er 4—58 Rs 
latus, ad medium striatus, fuscescenti-melleus,  eropladkd Oc 
Lamellge eximie rotundate et facile secedentes, Sorg vis Mp 
ter distantes, pro ratione late, ventricosx, distincte, melleo- YLES 
pallescentes. — Alia var. major: Stipes subzequalis, ultra lineam 
crassus, fuscus, interdum tortus. Pileus uncialis convexus, 
disco plano, vix striatus, udus olivaceus, siccus alutaceo-sordi- 
dus. Lamelle adnate, late, demum ferruginascentes. A vul- 
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gari non differt.  Proximus Å. semiorbiculari, sed stipes non me- 

dullatus. Soluto tubulo exteriori a medulla in ÅA. semiorbiculari, 
hec in fibrillas instar Caricis stricte vagina solvitur, ut optime 

videre licet in icone varietaltis silvaticx (ad Fredrikslund Uplan- 
die) a me exhibita. 

A. (Naucoria) Wieslandri, pileo carnosulo convexo-plano 
obtuso fulvo, papillis verrucosis stipatis obscurioribus guttato, 

stipite fistuloso filiformi nigricante, lamellis adnatis latis demum 

obscure ferrugineis. 
Ad terram in silvarum penetralibus circa Upsaliam. 
Minima et tenerrima hujus gregis species e wvicinia ÅA. Eri- 

nacei, conspersi etc., sed magnopere recedens, non hygrophanus. 
Pileus 1—2 lin. latus, proprie glaber; papille oriuntur e cuti- 
cula dense areolato-rivulosa. Dicavi Oecon. Studioso J. Wies- 
landro, qui per plures autumnos silvas vicinas et remotas quo- 
tidie visit, ut ectypos iconum pictori colligeret et quam pluri- 
mas hac vice descriptas species reportavit. 

A. (Naucoria) limbatus. Epicr. p. 2014? In silvis remotio- 
ribus ab Upsalia ad terram. 

Species 1. ce. descripta, at a Burutarpo recepta, dubia est; 
ut nomen ad speciem definitam figatlur, ad sequentem fungum 
insignem retuli, ad quam Buruarpi figura cum dubio (2?) citetur. 
Stipes solidus, sed eximie cartilagineus, unciam paulo excedens, 
vix lin, crassus, equalis (potius deorsum, quam sursum attenu- 
altus), tenax, glaber (neque floccosus, nec pulverulentus), testa- 
ceopallens. — Pileus carnosulus, ex convexo expansus, obtusus 
umbonalusve, exstrius, cute fibrilloso-lacera, interdum squamu- 
losa, unciam latus, demum rimose fissus. Caro tenuissima. La- 
melle basi rotundate 1 truncate, leviter adnexe, distincte, 
pro ratione distantes, integerrime; sporidiis fusco-ferrugineis. 

A. (Stropharia) albonitens, albus, pileo carnoso convexo 
obtuso levi glabro viscoso-pelliculoso, stipite fistuloso xquali, 
supra medium annulato, lamellis adnatis confertis planis fuscis. 

In silvarum graminosis circa Upsaliam, raro. 
Solitarius, minor, manifeste e vicinia ÅA. luteo-nitentis, mer- 

darii etc. Stipitis 11—2 unc. longi, 1—2 lin. crassi tubulus 
fistulosus valde angustus est; extus nunc hirtulus non glaber. 
Pileus unciam haud attingit, carne alba. Annulus parvus, sepe 
fugax. Forte ÅA. merdario nimis affinis. Omnes Stropharie ra- 
riores in collectione Academie exstant picte. 

A. (Hypholoma) pyrrvrotrichus, HoimskK. 41 t. 35. 
Ad truncos Pini in Kongsparken Upsalize. 
Tamquam varietas citatur ad ÅA. velutinum, sed utriusque 

variis formis collatis (4. velutinus ad vias et in plateis Upsalizx 
copiosus) distinguendus. Hypholomata Hygrophila in plures stir- 
pes solvenda sunt; species e stirpe 4. lacrymabundi non modo 
velo, pilei indumento etc. sed precipue lamellarum peculiari fa- 
brica a stirpe ÅA. appendiculati eximie distant. Optandum sane 
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ul ii, qui Agaricos ad subgenera et stirpes eximie limitatas re- 
ferre non valent, a specierum novarum determinatione desiste- 
rent. E stirpe A. lacrymabundi plurimas species nobiles e Sikkim 
Himalay&e egregie descripsit Revend. Berkerey et praeter jam pri- 
dem distinctum ÅA. velutinum plures apud nos latere nullum du- 
bium est. Pictex sunt: A. velulinus, pyrrolhrichus, cujus descrip- 

tio infra adjecta, et subseq. n. sp. 

Cxspitosus, sat firmus. Stipes fibroso-mollis, cavus, 2—3 
une. longus, equalis 1. basi subincrassatus, fibrillosus, vulgo 
squamoso-squarrulosus. Pileus leviter carnosus, primo hemisphe- 
ricus obtusus, dein expansus, 3 unc. circiter latus, fibrillis ful- 

ventibus squamoso-fasciculatis adpressis dense vestilus, hinc per- 
sistens fulvus igneusve. Caro et cortina, quam in 4. velulino 
manifestior, fulve. Lamellge adnate, subconferte, late, primo 
pallide acie floccosa alba, dein brunnex, demumque nigra. — 
Å. velulinus dignoscitur precipue quidem colore lurido at ex X- 
tale mutabili, etiam carnis et veli, sed etiam stipite sericeo, supra 
velum villoso; pileo primitus campanulatol, non squamoso, gla- 

brescente, lamellis secedentibus. 

A. (Hypholoma) melantinus, pileo carnoso-membranaceo e 
campanulato expanso obtuso umbrino expallente, squamulis in- 

natis pilosis nigris variegato, margine fimbriato, stipite fistuloso 

adpresse nigro-fibrilloso, lamellis adnexis ventricosis confertis e 

pallido umbrinis. 
Ad truncos vetustos cariosos Betulx, vulgo solitarius, Fre- 

drikslund, quotannis redux. 
Est e priorum stirpe, licet tenuitate et velo obsoleto, in 

margine pilei junioris fibrilloso-appendiculato, primo obtutu pro 

Psatbyra potius sumeres. Stipes 2 unc. longus, 1—2 lin. cras- 

sus, xequalis I. sursum leviter attenuatus, subcurvatus, sat tenax, 

fibrillis nigricantibus hispidulus, apice nudus (nec albo pulveru- 

lentus). Pileus tenuis, 1—2 unc. latus, hygrophanus, squamu- 

lis pilosis nigris adpressis eleganter variegatus; non fragilis. 

A. (Hypholoma) piluliformis. Burr. (El: p. 28). In hortis 

ad truncos etc. 

Lecta tandem hac specie, olim mihi dubia, ad stirpem 4. 

appendiculati pertinere mox perspexi; ab Å. appendiculato vero, 

ad quem serius retulit Auctor, omnino separandus tam velo, 

quam lamellis nunquam incarnatis, sed ex albido griseis. Spo- 

ridia quoque pallidiora.  Ceterum vicinis gracilior, at iconi Bur- 

LIARDI Vvulgo longe major. 

A. (Psilocybe) sarcocephalus. Epiocr. p. 228. 

In silvaticis cirea Holmiam, Sept. 

Vix aliam novi speciem ab omnibus magis diffinem. Sub 

initiis vero studiorum male descripsi; Agaricos enim rite deseri- 

bere est ars, multo usu tantum paranda. — Statura fere Hygro- 

phori punicei, subcespitosus, absque veli vestigio. Stipes e far- 

cto cavus, robustus; in solitariis validus, 3—4 unc. longus, un- 
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ciam crassus; nunc in cespitosis brevior, 2—3 lin. crassus et 
sepe flexuosus, 2qualis 1. deorsum attenuatus, glaber, albidus, 
interdum ferruginascens, apice albo-farinaceus, subsquamulosus. 

Pileus vere et sat compacte carnosus, e convexo expansus, obtu- 
sus, lxevis, glaber, siccus albidus 1. ferrugineo-pallens, non hy- 
grophanus, minorum 41—2 unc., majorum 3—4 unc. latus. 
Caro alba, immutabilis, ut totus fungus firmus et tenax. La- 
mellze adnate, in forma majori perlate (1 unc.) et ventricosa, 
crassiuscule, haud conferte, aride, incarnato-cinerex, dein sub- 
fuliginose. Color sporidiorum peculiaris, egre describendus, in- 
carnato-griseus, at itidem diversissimi A. (Entol.) dichroi (Summ. 
Veg. Sc.) accedens. Uterque Holmizx ad eximia specimina pictus. 

A. (Psilocybe) pertinax, pileo carnoso convexo-plano ob- 
tuso glabro, disco levi, ad latera reticulato-rugoso brunneo- 
ferrugineo, stipite cavo fibrilloso-striato pallido, lamellis adnatis 
confertis ferrugineo-umbrinis. 

Locis udis inter folia pinea, raro. Upsalig. 
Alia valde insignis species, forte cum ÅA. atro-brunneo com- 

paranda, Stipes tenax, eximie cavus, parietibus intus cartila- 
gineis, 2—3 unc. longus, equalis I. sursum attenuatus, 3—4 
lin. crassus, firmulus, e fibrillis adpressis striatulus, sordide al- 
bus, hinc inde brunneotinctus, basi albo-villosus. Pileus vere, 
sed tenue et zqualiter carnosus, convexo-planus, 3 unc. latus, 
in parte reticulata scrobiculatus, siccus, colore peculiari obscure 
brunneus, non hygrophanus, at siccus brunneo-fulvescens, mar- 
gine sxepe repando. Lamellx adnate, lanceolate, plane, 2—3 
lin. late, aride, ferrugineo-brunne&g, acie concolori. Sporidia ad- 
modum copiosa, valde obscura, brunnea, sed supra pileos delapsa 
olivaceo-fuliginosa apparent. 

Bolbitius purifluus. Epicr. p. 254. 

Sero autumno miti 1847 (Nov. et ineunte Decembri) hic, 
Coprinus ephemeroides aliique fungi fimicolXe rari ubique in cam- 
pis circa Upsaliam luxuriabant. 

Cortinarius (Myxacium) naevosus, pileo carnoso convexo 
obtuso fulvo, maculis squamceformibus confertis fusco-ferrugineis 
variegato stipiteque solido obeso lxevi viscosis, cortina supera, 
lamellis emarginatis latis confertis cyaneis, dein pallidis. 

In graminosis Kinnekulle, Vestrogothixe. LINDGREN. 
Summo studio Cortinarios, ut omnes pingantur (ultra cen- 

turiam jam picti), collegi, sed ex hoc genere nullos novos ipse 
reperi. Presens vero, secundum icones et specimina missa, pi- 
leo eleganter tigrino-maculato bene diversa apparet. Stipes 1—2 
unc. longus, unciam fere crassus, brevior ventricosus, longiorum 
sursum attenuatus, cyaneo-pallens, glutine tenui fulvello-pellu- 
cido obductus. Cortina annularis, ferruginea. Pileus 2 unc. 
latus, obtusus. Lamellx perlate. 

Cortinarius (Dermocybe) croceoconus, n. sp. OC. cinna- 
momeo hactenus subsumtus, at diversus stipite elongato flexuoso 
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fistuloso, pileo admodum tenui campanulato, lamellis valde ad- 
scendentibus tenuibus. Colores ut in C. cinnamomeo vulgari. 

Catervatim in pinelis. 

Paxillus griseotomentosus. Epicr. p. 318. 

Rarissimus fungus ex Helvetia, lectus ad Halmbyboda 1849 
et depictus. 

Stipes admodum validus, adscendens, 3 unc. longus, ultra 
unciam- crassus, mollis, spongiosus, basi tuberosus (tubere late- 
rali in plaga pileo opposita!) sursum attenuatus, undique villo 
griseo velutinus. Pileus supra stipitem valde carnosus, gibbus, 
celerum abrupte tenuis, mollis, valde obliquus et sublateralis, 
postice tamen margine tenui cinctus, obovatus I. spathulatus, udus, 
subviscidus, lexvis, glaber, argillaceus, contusus ferruginascens, 
3 unc. latus, margine involuto pubescente. Margo anticus de- 
mum adscendens, ut pileus semi-infundibuliformis. Lamellx de- 
currentes, facile secedentes, subdistantes, venis eleganter con- 
nexe et crispate, versus basin venose, sed postice simplices. 
Affinis P. atrotomentoso. 

Plurimi Paxilli depicti sunt. ”P.involutus”, a Rev. Curtis e 
Carolina missus, a nostra specie differt jam stipite tenui et gra- 
cili: P. leptopus. 

Hygrophorus (Limacium) nitidus. Scuarr. t. 97 axque 
bene hunc refert et Cortinar. nitidum, toto coelo ceterum diversum. 

In silvis ad Holmiam. 

Omnes facile rariores Hygrophori in Muséxo picti exstant, 
etiam pulcherrimi, H. pudorinus, H. aureus etc. 

Lenzites cinnamomea, pileo coriaceo applanato villoso con- 
colori-zonato fulvo-cinnamomeo opaco, lamellis subdistantibus in- 
tlegerrimis obscurioribus. 

Ad truncos Quercus Smolandize. 

Aflinis L. betulinge, at magis applanata, intus extusque di- 
lute cinnamomea, lamellis angustioribus, vix ultra lineam latis, 
inequalibus et sepe omnibus simplicibus strictis. Hanc pro 
nova specie etiam misit cel. RostKowius. 

Polyporus (Mesopus) circinatus. Fries in WauriB. Fung. 
Nat. 6.” descr. - 

In silvis abiegnis densis circa Upsaliam. 
Princeps Polypororum recentiori avo detectorum. E tramae 

presentia 1, c. ad Trametes relatus, sed generibus Polyporeorum 
aculius limitatis ab hoc genere movendus, novi generis typus. 

37, 38. P. Rostkowii et P. leprodes. Rosrtzg. 

39, 

Ille ex Ostrogothia missus; hic, in pometis Upsalizx lectus, 
variat pileo levi et gro a P. vario separandus. 

P. salignus.  Epior. p. 452. 
Hic, ut etiam P. imbricalus, ad specimina Holmix lecta pi- 

ctus est, spec. Scanicis longe majora. Verissimus est Polypo- 
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rus, absque trama; immo hymenium linea obscuriori distinctum 

a substantia pilei anodermei, cum Trametum congruentis. 

P. corruscans, maximus, fibroso-spongiosus, extus intusque 

aureus, pileo crassissimo immarginato velutino azono, poris mi- 

nutis curtis subrotundis valde in&equabilibus obscurioribus. 
Ad truncos vetustos quercus prope Holmiam. 
Maximus, colore nitido maxime spectabilis. Tuberculum 

sistit 1—2-pedale, effuso-protuberans, immarginatum I. obtusis- 
sime moarginatum, e pluribus, ut apparet coalitum, in plaga 
terram spectante fertile, in supina sterile; superficie azona, molli, 
velutino-pubescente. Caro mollis, tenax, crassissima, eximie 
fibrosa et in ambitu zonata. Pori vix lineam longi. A Polyporo 
hispido recedit forma tuberculosa, multo crassiore, quam lata, sub- 
stantia firmiori et priecipue poriss — Una cum precedentibus 
permultos nobiles Polyporos in collectione citata pictos invenies. 

41, 422 P. Weinmanni et P. rufopallidus, du&e insignes spe- 

43. 

44, 

46. 

cies, nuper in Suecia detecte; hec Upsalige, illa tam Upsalix 
quam Holmize. 

Obs. P. scanicus, pileo carnoso subfragili azono pube- 
scente helvolo, contextu floccoso-fibroso, poris minutis elongatis 
cinereo-fuscis. Eximiam hanc speciem olim legi ad truncos in 
Scanizx hortis, at specimina amisi, quare iconem parare non li- 
cuit. Affinis P. adusto, sed latior, mollior, at non spongiosus et 
pori multiplo profundiores. 

Trametes protracta, pileo suberoso seriatim elongato trique=- 
tro inzequabili azono e fulvo fusco, contextu porisque rotundis 
distantibus obtusis fulvis. 

Ad asseres vetustos seriatim protracta ut Lenzites abietina, 
cui forma simillima, modo a basi lata adnata utrinque versus 
marginem acutum decrescens, ut forma exquisite triquetra. ' Pi- 7 
leus ad 3—5 unc. protractus, sed unciam haud latus, durus et 
persistens. Quoad contextum et colorem Tr. odorate proxima. 
— Tram. benzoina, itidem delineata, e nova hujus generis li- 
mitatione sub Polyporis manet. 

Daedalea serpens. El. p. 495. 
Duplicem offert icon nostra formam, alteram per epidermi- 

dem erumpentem, orbiculari-peltatam, submarginatam; alteram 
in ramis decorlticalis totam adnatam et immarginatam. In illa 
hymenium Dedalee, in hac Trametis. Ad hanc absque dubio 
spectat P. Stephensii Berz.! Suppl. n. 356. 

DmoRiYsNEe 
Fungus in statu primo albidus, dein umbrino-fuscus, hy- 

menium nunc Dzedalee, nunc Trametis! E Cel. Berkerev! est 
P. cervinus. Pers. Myc. Eur. II, p. 87. 

Hydnum subsquamosum. Epicr. p. 505. 

Upsalixe passim. Icon a nobis exhibita ab hactenus datis 
valde recedit et peculiarem saltim varietatem exhibet. Stipites 
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cespitoso-connati, hinc subramosum, fere instar Polyp. cristati 1. 
pedis Capre. Color fusco-ferrugineus, intus dilutior. 

H. molle, pileo carnoso molli convexo umbilicato tomentoso 
albo canescente, stipite curto firmo glabro aculeisque in stipitem 
decurrentibus subulatis xequalibus albidis. 

In pinetis Uplandixe, hinc inde. 
Mira copia Hydnorum nobilissimorum in Suecia. Hoc cum 

H. scabroso, a ScHEFFERoO bene picto, et H. levigato, cujus accu- 
rata icon adest in Museo, videtur confusum, ab utroque diver- 
sissimum. Stipes unciam longus et xeque fere crassus, subequa- 
lis, intus albus. Pileus formam habet potissimum Paxilli, ju- 
nior convexus, disco profunde umbilicato, demum vero explana- 
tus sepe repandus, 3 unc. circiter latus, ob tomentum densum 
et compactum, nullo modo squamosum, tactu mollissimus. Huic 
maxime oppositum est nobilissimum H. politum, pileo suo gla- 
berrimo nitido aculeisque circulum nudum circa stipitem relin- 
quentibus. 

H. fragile ”), pileo carnoso fragili repando versus marginem 
zonato, primo pubescente, dein glabrato inequabili squamuloso- 
que testaceo, stipite crasso ingequali, aculeis decurrentibus pra- 
longis fragillimis albido-griseis. 

In pinetis Smolandige occidentalis vulgare, maxime proteum, 
infauste cum H. levigato (compactum, pileo firmo applanato gla- 
bro levigato umbrino, aculeis fuscescentibus) junctum. Quam 
maxime mutabile (legi exemplaria stipite 3 unc. longo, 4! unc. 
crasso, pileo pedali undulato lobato), at facile dignoscitur fragi- 
litate, pileo irregulari repando testaceo-rufescente versus mar- 
ginem carneque grisea subzonatis, primo pubescentibus levibus, 
dein glabratis, passim minute squamulosis scrobiculatisve, stipite 
dorso, aculeis valde elongatis, gracilibus et fragillimis. 

Hydnum gracile, pileo carnoso-lento convexo levigato 
glabro cinereis, stipite elongato gracili glabro, aculeis gracilibus 
tenacibus ex albo-rubellis — cum neutro conjungi potest (non 
pictum). 

H. torulosum, pileo carnoso-fibroso convexo umbilicato radioso- 
rugoso, stipileque elongato toruloso tenaci glabro griseis, aculeis 
curtis albis. 

In silvis circa Upsaliam 1849, 1850. 
Hoc ad longe alium typum, nempe H. infundibuli , spectat; 

magnopere diversum. Stipites 3 unc. et ultra longi, 4 unc. cras- 
si, equales, sed torulosi, quasi e pluribus coaliti vel ad rami- 
ficationem tendentes, valde tenaces et extus politi. Pileus in 
numerosis individuis semper parvus, unciam raro excedens, jugis 
a centro radiantibus inzgequabilis. Aculei tenues et breves, parum 
decurrentes. 

”) H. fragile Pers. dubia est species, inde nomen huic eximie cha- 
racteristicum tribui. 
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50. H. multiplex, pileis coriaceis numerosissimis imbricato-conere- 
scentibus velutinis fuscescentibus, stipite laterali, aculeis confer- 
tis subtilibus plumbeis. 

Ad truncos in silvis Uplandie 1849. 
Pileoli coriacei, tenaces, spathulato-cuneati, 13 unc. longi, 

vix lineam crassi, dense imbricati et in pileum BARSläorom 

connati postice in stipitem fusiformem 3 unc. et ultra longum 
producti, spadicei, azoni, radiato-striati. Substantia tennis, fö 
xilis, fuscescens. Stipites cum pileo linea recta contigui, fusco- 
nigricantes. Integer cespes 3 unc. latus, reniformis. Margo 
acutus, subtus primo albicans. Aculei subtiles, breves, confer- 
tissimi, equales, primitus albido-cinerei, mox spadicei. Nullus 
adest, cum quo comparetur. 

Adsunt simul icones multorum nobilissimorum Hydnorum v. 
c. H. corrugati, septentrionalis, Erinacei etc. 

6. Tam Lo, uppfödd af en katta. — Hr J. W. 
Griun, som på sin egendom Ruda i Östergöthland lyckats upp- 

föda en ung Lo (Felis lynx), har haft godheten meddela föl- 

jande intressanta underrättelser om detta djur: 

»Emedan detta, så vidt jag känner, är enda exemplet 

på en tam »Nordens Tiger», torde Kongl. Akademien icke 

vara obenägen att erfara de omständigheter, som jag dervid 

haft tillfälle att anmärka. 

Den 2 Juni förledet år erhöll jag tvenne samma morgon 

i trakten funna Loungar, A och 2, födda inom ett eller högst 

två dygn, ty de hade ännu nafvelsträngen qvar. Af en gynn- 

sam händelse hade en katta föregående natt fått trenne ungar. 

Dessa utbyttes emot Loungarne, som genast började dia, och 

den nya fostermodren visade dem lika ömhet som sina förra 

egna ungar. 

Dagen derpå dog honan, som redan vid ankomsten såg 

sjuklig ut. Längden, då kroppen utsträcktes, var 9 tum, 

svansen 13, summa 10: tum (267 millim.). Emedan jag en- 

dast i Jäg. Förbi Tidskr. 3:e Årg. sid. 773 funnit färgen hos 

så späda Loar beskrifven (en liknande Katt-, en Varg-Lo) 

och denna afviker från dessas, må jag nämna följande: Det 

ull-lika, något krusiga håret är ofvan rödaktigt grått, mör- 
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kare från pannan längs ryggen och svartaktigt från dess midt 

bakåt, så att ungen, ofvanifrån sedd, har en stor svartbrun 

fläck, som intager hela bakdelen. — Pannan är randig; om- 

kring de slutna ögonen står en hvit fläck och från ögats ut- 

sida ned öfver kinden ett svart streck; äfven ofvan ögat en 

mörkare fläck; de svarta punkterna vid morrhårens fästen äro 

lika tydliga som fläcken nedom de långhåriga polissongerna; 

öronens insida är hvit, hela utsidan svart, med kort pensel 

af 5-—6 svarta hår. — Buken hvit med några mörkare fläc- 

kar; dylika äro tydliga äfven på sidorna vid färggränsen, samt 

på alla benens utsidor, der de stå tätare. På öfverarmens 

utsida upptill är en stor mörkare fläck, och på dess insida 

saknar man ej heller de tvenne svartaktiga strecken. — Svan- 

sen yfvig, nära 3 rent svart ”). 
Bådas färgteckning alldeles lika (ehuru af skiljda kön). 

Den återstående hannen fick ögonen öppna sedan jag haft 

honom 7 dygn ”). Iris gulaktigt grå. 

Vid omkring 7 veckors ålder upphörde han att dia, och 

lärde sig småningom att äta »hvad som heldst»: mjölk, välling, 

bröd, potates, m. m. 

Sept. 22. Han är nu öfver 3+ månader gammal. Vid 

ett par månaders ålder försvann, under fällning af det ull-lika 

håret, den mörka färgen på ryggen mer och mer, så att deraf 

nu ecdast återstår ett mörkare band; om detta strykes riktigt 

slätt kan man se att det består af flere finare streck, på 

ryggens midt af 4, hvilka bakåt något oredigt gå ihop till 

3, 2 och 4, samt alldeles försvinna öfver länden. Dessa li- 

") Den döde ungen är skänkt till zoologiska Riks-Museum. 
YI början jemrade han sig mycket, påtagligen emedan kattans 

mjölktillgång var knapp. Väl har hon två gånger förr haft 
ungar, men icke fått uppamma dem, och är dessutom liten (af 
den trefärgade Spanska racen). Under det ungen diade nötte 
han - icke blott håret af kattans buk, så att den blef alldeles 
naken, utan hans hvassa klor gjorde den tätt prickig af små 
sår. Också vred sig kattan ängsligt omkring eller uppstod hvarje 
gång han ville dia. Men snart blefvo spenarne uppdragna och 
båda belåtna, hvilket befordrades af att kattan fick mat i öfverflöd. 
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nier äro afbrutna i långa fläckar '). På benen och sidorna 
vid färggränsen äro spetsarne på de nya rödaktiga håren hvit- 

aktiga.  Fläckarne dock lika tydliga som förut, äfven på den 

hvita buken. Öronens utsida är numera askegrå, kanten 

mörk. — Hörntänderna äro hvassa och temligen långa, men 

framtänderna blott synliga under huden. 

Ehuru han nu är en half gång större än fostermodren, 

trifvas de icke långa stunder utan hvarandras sällskap; hon 

slickar honom likasom förr, så högt hon räcker, och han leker 

vildt, så att hon stundom måste bita honom ifrån sig. Då 

jag förer honom i koppel och kattan går med, tränger han 

sig tätt till hennes sida och vill ovilkorligen följa henne. När 

hon är länge ute skriker han hårdt och skärande — ett ljud, 

som på afstånd hördt, liknar Ormvråkens (F. buten). 

För mig är han fallkomligt trygg, så att jag handterar 

honom huru som heldst, utan att han någonsin blir ond. Han 

tycker mycket om då man stryker honom på ryggen, och 

gifver ofta sitt välbehag tillkänna medelst att spinna, likt 

katten, men långt hårdare, samt viftar. oafbrutet med svansen. 

Han äter glupskt. Rått kött får han aldrig, icke ens 

då kattan kommer hem med små råttor eller sorkar (Arvic. 

arvalis), som hon någon gång burit lefvande till dörren ar 

det rum de gemensamt bebo. Heldst af allt äter han kokt 

fisk, som han föredrager framför annat kött. Såsom tjenligt 

surrogat för sådant får han mycket ärter, som han också äter 

rält gerna. All mat måste vara fint sönderdelad, emedan han 

icke tuggar, utan endast slukar den i sig. 

När han blir ond, t. ex. då han får se en främmande 

hund, blåser han ut öfverläppen, så att munnen framtill blir 

bred och alldeles tvär, samt morrar hårdt; kommer hunden 

mycket nära, så gapar han hväsande emot honom. 

Nov. 14.  Kattan öfvergaf honom alldeles, sedan hon 

fostrat honom öfver 4 månader. Ett par veckor derefter kom 

") Teckningen på ryggen är ännu i Januari alldeles lika. 
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hon sjelfmant till dörren för att hälsa på sin fosterson, och 

då hon insläpptes började han spinna, gick till henne och var 

synbarligen högst förnöjd vid återseendet, men nu stannade 

kattan vid dörren, slog med tassen emot honom och fräste. 

Hon tyckte att han blifvit alltför stor och såg farlig ut! Då 

vände Loen henne ryggen, stod stilla och tog emot hennes 

slag med bakdelen, under det han spann och såg menande 

på sin husbonde. 

Vid 3 månaders ålder hafva de nya hörntänderna stuc- 

kit upp innanför de gamla, så att han en tid haft dubbla 

hörntänder. Dessa dagar har han fällt de fyra gamla ”'). 

1851, Januari. Öfver 7 månader gammal, är hans längd 

från nosen till svansroten, då han ligger utsträckt på golfvet, 

2 fot 3 tum, svansen 6; tum, hvaraf 2+ äro svarta. Höjden 

öfver länden då han går c:a 46, då han ligger utsträckt omkr. 

20 tum. Iris, som först var gulaktigt grå är nu gulare, 

ehuru hvarken rent »gul» eller »eldfärgad» ”). De bakåt sit- 
tande, längsta morrhåren äro hvita, de öfriga, kortare, 

svarta ”””). 

") Dessa mjölktänder, till nära hälften ihåliga och sittande alldeles 
ofvanpå tandköttet, endast fästade i yttre kanten, äro särdeles 
spetsiga och hvassa. 

"") Med anledning af att Loen allmänt anses hafva aflång pupill, 
må nämnas, att man visserligen, under dess största samman- 
dragning, i starka dagrar, kan, på nära håll, märka att den 
är något aflång, men också helt liten och kort, icke lång 
och smalt spetsig som på alla fem figg. i ”Hlum. Fig. till 
Nirssons Fauna.” I ”Jäg. Förb. Tidskr.” 3:e Årg. är den rikti- 
gare tecknad. — I mildare dager är pupillen stor och så 
rund att man endast med svårighet kan se att den icke är fullt 
cirkelrund. (Prof. Nirsson säger i sin Fauna, 2:a Uppl. sid. 123, 
att ”pupillen, då djuret dör, blir rund”). — Vidare uppgifves i 
äldre arbeten, att Loens ögon ”lysa i mörkret, som glöder.” Der- 
vid må anmärkas, att de lika litet som kattens lysa i totalt mör- 
ker, men att pupillen i vissa halfdagrar lyser af en vackert grön 
eller gulgrön färg, som man lätt kan få se om man vänder hans 
hufvud från dagsljuset, och på nära håll ser honom i ögonen. 
(Iris lyser icke i halfdager, ännu mindre i mörker). 

+"4) Detta må tjena till en ytterligare föreningslänk emellan vårt 
Svenska Lodjurs namnarter, ty KeyvserunG & Brasius, ”die Wir- 
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Hans hår är elektriskt, ehuru ej i mycket hög grad; | 

om det kammas på ryggen, så kan man höra knistrandet, och 

se huru det delvis reser sig. 

Hvilkendera Lo-formen detta djur skulle komma att till- 

höra syntes i början temligen odecideradt; men sedan sidornas 

fläckar under vintern blifvit allt otydligare, gifver honom den 

gulbruna färgen, m. m. hela utseendet af en s. k. Räflo '). - 

Om jag får behålla honom skall det bli intressant att se om 

färgen framdeles tilläfventyrs undergår någon sådan förändring, 

att den kunnat föranleda olika namn i samma djurs olika åldrar. 

Sedan kattan öfvergaf honom är han dagligen några tim- 

mar lös i mitt rum, hvilket, i förening med att hans föda 

till stor del är vegetabilisk, har gjort honom särdeles tam. — 

När han i sitt rum får se kopplet blir han alltid glad; står 

stilla och spinner medan det fästes på honom. Inkommen i 

mitt, springer han genast upp till mig i soffan; bär emotta- 

ger han mina smekningar, under det han spinnande slickar 
framtassarne; här sträcker han ut sig och insomnar ofta, med 

hufvudet i mitt knä, eller sätter han sig på soffkarmen och 

spejar utåt gården; kommer då någon resande så morrar han. 

Förr blef han uppmärksam vid fraset af papper o. dyl., samt 

ville leka dermed; numera hör och ser han hvad som heldst 

utan att någonsin oroa mig. Isynnerhet är han vänlig när 

jag återkommer, efter att hafva lemnat honom någon stund 

ensam i rummet; då vill han aldrig upphöra med sina smek- 

ningar. Äfven främmande personer bemöter han lika, då de 

handtera honom utan fruktan eller motvilja. — En naken 

Amerikansk hund (C. caraibicus, Less.), som utgör hans dag- 

liga sällskap, tycker han mycket om, och vill leka så väl - 

med honom som husets kattor, men de frukta honom alla. 

belthiere Europas”, uppgifva bland de hufvudsakligaste artmär- — 

ken, hvarmedelst F. lynx L. och cervaria Temm. skulle skilja sig — 
från F. borealis TuusB., att de förra ha morrhåren hvita, den ; 
sednare svarta. s 

") Han liknar på det hela mera den i Jäg. Förb. Tidskr. 3:e Arg. 
färglagda figur än någon af de fem uti ”Illum. Fig. t. Skand. Fauna. 
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När jag leker med honom springer han ofta bort i ändan 

af rummet och gömmer sig liggande på lur; nu lägger han 

ned hufvudet, viker öronen bakåt och störtar med ett par 

långa och hastiga språng öfver min hand, kastar sig i samma 

ögonblick kullerbytta och sparkar med bakfötterna; men sedan 

han först började leka är det icke exempel på att han med 

tänder eller klor gifvit något enda sår; väl har jag ibland för 

säkerhets skuld klippt de hvassa framklorna, men de ha åter 

utan skada fått tillväxa. — De nya hörntänderna äro också, 

ehuru nu ganska stora, långt trubbigare än de gamla. 

När han får någon mat som han tycker särdeles om, så 

fräser han, men låter dock vanligen stryka sig på ryggen. 

En tid blef han vild när han fick tag uti pälskläder af kal- 

muck oo. dyl., men nu förmår icke heller sådant att störa 

hans lugn. 

Då han behöfver gå ut, »säger han alltid till», har ett 

klagande läte, och krafsar med de mjuka framtassarne; får 

han icke gå snart blir han både rädd och ond, ty erfarenhe- 

ten har lärt honom att det är fara på färde vid sådana 

tillfällen. 

Såsom en besynnerlig vana må nämnas, att han vid hvarje 

besök på särskilda platser, t. ex. på en rotmatta, en viss 

trappa, lägger sig ned och krafsar ifrigt med framklorna, samt 

biter, — hvilket tyckes ske endast för gymnastikens skuld. 

Då han vill se på långt håll, ställer han sig på bakföt- 

terna, och står så helt rak långa stunder, utan att vackla. 

Ibland förer jag honom med mig ute i koppel, och van- 

ligen går han rätt snällt, än före, än efter; går han då förbi 
ett träd, är han mycket road af att göra ett språng uppåt 

stammen, på hvilken han förmår flytta sig från ena till an- 

dra sidan. 
Några gånger har han kommit lös, men dock icke för- 

sökt att fly; en gång sökte han att komma in i den flygel, 
hvaruti han har sitt rum, men när han fann portarne läste, 

väntade han på trappan till dess jag hann komma ut och taga 
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honom, som om ingenting passerat. — En afton i skymnin- 

gen, då hushållerskan bundit honom på gården och återkom- 

mit i förstugan, blef hon ej litet öfverraskad af att hafva 

Loen — midtpå sin rygg! han hade slitit af kedjan, och 

gjorde genast ett glädjesprång upp på sin sköterska. 

Slutligen vill jag blott tillägga, att bland de flera Svenska 

vilda djur, som jag haft längre eller kortare tider, hvaraf nå- 

gra ganska tama, har ännu intet gjort mig så mycket nöje som 

denna Lo hittills, genom sin liflighet och vighet, sin trygghet, 

ja tillgifvenhet för mig. Frepvr. Cuvier säger också i Essais 

sur la domesticité des Mammiféres, att »just rofdjuren äro de, 
hvilka, en gång fullkomligen tämda, mest utmärka sig både 

genom trohet, tillgifvenhet och läraktighet, hvarpå hunden är 

det tydligaste exempel», jfr. Vet. Ak. Zool. Årsber. 1827, sid. 5.» 

7. Samtidiga observationer på djur under år 
1849. — Hr C. G. LöwenmjeLm, som benäget åtagit sig att 

redigera dessa observationer, hade insändt en öfversigt deraf 
så lydande: 

Från nedanstående personer hafva iakttagelser inkommit, 

gjorda under år 1849: 

1:0 Från Skåne; (S.) ”). 
Sign. Ställets namn och läge. 

Prosten Jouan BruzEnuws. . . . S1. Tommarp, 1 mil fr. Trelleborg. 
Friberre G. W. KaurBaArs . « . S3. Kemparp, 2 mil V.N.V. fr. Ystad. 
Akad. Adjuncten W. LiuseBorG . S4. Lund. 
Prov.-läkaren N. O.ScHaGErström S6. Landskrona. 

2:0 Från Gottland: (G.) 

Provincialläkaren A. Asorée . G1. Thors, 3 mil norr fr. Wisby. 
Prosten M. KLIntTBERG - sie a s G2. Nähr. 

3:0 

") Signaturerna äro så vidt möjligt desamma som vid observatio- - 
nerna för 1848, införda i denna tidskrift Arg. 1850, sid. 145 
och 169. — Olikheterna äro följande: 

Ö1. betyder bär Carlshamn i st. för Carlskrona. 
08. — — Motala — — det 4 å 5 mil nordligare 

Mariedamm. 
M5. (Klockhammar) ligger nära intill det förra M5. (Frösvidal). 

Dessutom tillkomma här: S6, Ö10a, Ö11, M7 och N2b. 
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3:0 Från östra delen af Göthaland med Vetterns område: (Ö.); 

Sign. Ställets namn och läge. 

Doctor DRAKENBERG. . .. . .. O1. Carlshamn. 
Habrikör Ja, MÖLLER SG 6 die fe O2. Svensborg, $ mil fr. Norrköping. 
Friberre E. G. EHrencromM . . O3. Leonardsberg vid Glan. (58? 31'N.) 
Jägmästare Z ÅBELIN . .s.: 04. Omberg, S.V. fr. Wadstena. 
Doctor Ey: Goösk. tg fela 35. Lunna, I mil öster fr. Tåkern. 
Major H. SUNDEVALL . « + « > « O6. Örnsnäs, 1 mil norr fr. Skenninge. 
Hen JAN GRILL ss; of eli eve « Oz. Ruda 2 Fr Ni Varv Finköjne 

Å (58933 N. Br.) 
Löjtnant H. L. Sunpevauir . . . O8. Motala. 
Doctor J. W. LaGcerstept . « . O9. Askersund. 
Jägmästaren C. W. LunpBorc . Ö10, Finspong (5 583” N. Br.) 

D:o D:o Ö10a. Tuna, vid äl Åby Gstgd, norr 
fr. Norrköping. 

Kronolotsen ÅA. P. Wirsén . . Ö44. Örö (57933'N. Br.) 

4:o Från vestra delen af Gölhaland; (V). 

Aptekaren H. J. ExegerG . . . V2. Götheborg. 
Consulat-Secret. F. W. Durr . V3. Götheborg. 
Conservator A. Malm . .... V4. Götheborg. 
Prosten C. U. Egström « . .. V5. Tjörn, 34 mil N.V. fr. Götheborg, 

5:0 Från mellersta Sverige. (M-.) 

Rådman LANGMAN . ......- M41. Trosa. 
Hofjägmästaren J. ar Ström . M2. Stockholm. 
Aptekaren TivAnDER . ..... M3. Enköping. 
Friherre C. Cederström, Student M4. Upsala. 
Herr C. G. LöWeEnnserm . « « « M5. Klockhammar, 13 mil N.V. fr. Öre= 

bro (59923'N. Br.) 
Brukspatron J. pE Ron ; . . . M6. Svabensverk, 41 mil N. fr. Fablun. 
Målaren Auc. FreDriKsson. . . M7. Norbergs by i Westmanland. 

6:0 Från Norrland, utmed Bottniska viken: (N.) 

Bruks-Inspector J. F. Björkman N4. Tolffors bruk, I mil N.V. fr. Gefle, 
Bruks-Predikanten N. Åsun . N2. Galtströms bruk (621? N. Br.) 
Brukspatron L. Warn - . . . N2b. Andersfors bruk É Helsingland 
t (c:a 62”). 
Aptekaren M, Dvur. . .«.. N3. Skellefte (64942"'N. Br.) 

7:0 Från Lappmarkerne: (L.) 

esoberden N. J. Sunpeus - L4. Lycksele kyrka i Ume Lpmrk, 123 
mil fr. Ume (64? 38” N. Br.) 

Nybyggoren Anpers DancgerRe IL2. Qvickjocks kyrka i Lule Lpmrk, 
) 32 mil fr. Lule. 
Köjtoant KODAR Had TNG L3. Gellivare kyrkoplats i Lule Lpmrk, 

24 mil fr. Lule (67? 20” N. Br.) 

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 2. 3 
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4. Observationer på Mammalier och Amfibier. 

Mustela erminea. 

Antager sommardrägt Antager vinterdrägt 

enstaka. allmänt. enstaka. allmänt. 

V3. 20 Maj — i Nov. gt 

L2. i börj. af Juni == i slut. af Nov. 12 

. slutet af Maj — ett par veckor efter första snön. 

Lepus variabilis. 

V3. 10 April — 

M4. bär ännu vinterdr. d. 2 

Me6. 1 Maj 20 
M7. 414 April 

N2 — 23 
N2b. — 23 
L3. i slutet af Maj syntes 

Q2:ne ex. det ena med 

24 Dec. 
4 Apr. = 
Maj — 

5 Octob. 
Maj — 
Maj — 
flere ggr. medl. af Oct. 
vinterdr., 

det andra med sommardr. 

Vespertiliones. | Bufo vulgaris. 

Börja SA REN ra JR 

ölöksnt Ape 27 Maj V2. 6 Maj — 46 Maj - 
Ös5 27 April 19 Maj Mai. 7 Maj 19 Maj 30 Sept. | 

Ö7. 21 Apr. (V. pipistrellus). Le 12 Aug, TR d 

09. — 24 Maj Sd 

V3. 412 Juni HUT Rana temporania. 

V4. 8 Mars TE O1. 20 Apr. 26 Apr. ASS 
Mi. 17 Maj 20 Maj EPA 24 Apr. Ek 

M5. 2 Maj Fre OS: AApr.. 27 Aprerlear Oe 
M7. 28 Maj 30 Juli ÖG6. 22 Apr. 27 Åpr. 2 

N2b. 17 Maj — 09. — 30 Apr. kär 
L3. finnes icke här. V2. 18 Mars 27 Mars = — 

V3. 18 Mars — 15 Nov. 
Triton palustris. Mi. 4 Maj 14 Maj 28 Sept. 

Framkommer För- M3. — 23 Apr. i 

5 enstaka. = allmänt. svinner. M4. 22 Apr. 26 Apr. 

O5. 2 Maj — = M5. 27 Apr. 30 Apr. = — 

O8. 4 Maj = SS M6. 28 Apr. — 1 Maj Kd 

V2. 4 Maj 9 Maj dan M7. 10 Apr. 18 Juli da 

Mai. 14 Maj 24 Maj Fe N2b. 3 Maj = uP 

M7. 143 Maj 22 Maj 45Juli | IL2. 15 Maj — i Sept. 
L3. — 15 Maj 1ex.d.14 

Oct "I 
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2. Observationer på Fiskar. 

Salmo salar. 

Öt. Började gå upp i vikarne af saltsjön vid Elleholm medio Februari, 
samt upp i Mörrums å, till kronolaxfisket, den 26 Apr., då 
4 Laxar togos. Sedan har dagligen fiskats med vexlande lycka; 

Z tillgången och fångsten är dock mindre än förra året. 
O11. Fångas sällsynt på Örö. 
V3. börjar gå upp i Säfve ån d. 24 April; många qvarstadna un- 

der vintern. 
Mi. = d:o d:o i Trosa ån d. 2 Maj. 
M7. = d:o d:o i Avesta ån d. 24 Juni. 
Ni. do d:o i Gefle ån d. 18 Maj; här vid bruket d. 29 Maj. 

Ålyngel. 

Ö1t1. Ej säker på den fiskens fortplantning. 
V2. börjar visa sig d. 11 Juli vid Götheborg. 

Scomber scombrus. 

Ö41. bar aldrig fångats härstädes. 
V2. börjar komma intill kusten d. 20 Juni. 
V3. börjar komma i grannskapet den 31 Maj; intill kusten d. 4 Juni. 

Clupea harengus. 

Ö£t. förekommit och fångats här allt sen årets början mer eller 
| mindre; dock i mindre mängd än på många år förr. 
V3. förekommer ännu ej den 30 October; om våren ingen af den 

storlek, som uppgafs 1848. 

3. Observationer på Insekter. 

Scarabeus stercorarius. enstaka. allmänt. 
M6. 2 Maj 5 Maj 

enstaka. allmänt. M7. 26 Apr. 3 Juni 

S6. 20 Apr. — IN: gren 15 Maj 
S3. 23 Apr. — N2b. 47 Maj ES 
O1. 12 Apr. 26 Apr. 

(03. 23 Apr. 30 Apr. Melolontha vulgaris. 
« 26 Apr. — 

6. 27 Apr. 30 Apr. Ö5r— 29 Maj 

07. 11 Maj FR Ö8. 3 Juni 22 Juni 
— Esa 30 Apr. Ö9. — 27 Maj 
V2. 24 Febr. 10 Apr. V2. 21 Moj på 
Mi. 4 Apr. 16 Apr. Mai. 7 Maj or 

M3. — 10 Maj Me6. 5 Juni = 
M4. — 26 Apr. — I N2b. 5 Maj - 
M5. 2 Maj AR 



Locusta viridissima. ÅAgrion virgo. 

enstaka. allmänt. 

8. vid Lund, 28 Maj 1 Juni(enl.V2.) 
Ma1. 17 Maj 25 Maj 
Me6. 24 Juni 30 Juni 
M7. 3 Juni = 

Ephemera vulgata. 

S. vidLund, 26 Maj 28 Maj(enl.V2). 
M7. 6 Maj JAN 

Papilio cardamines. 

O5. 31 Maj — 
OG. 29 April — 
V2. 8 IMaj 10 Moj 
M41. 19 Maj — 
M6. 4 Juni 7 Juni 
M7. 45 April 4 Juli 

Hirtea marci: 

V2 7 Maj 16 Maj 

4. Observationer på flyttande sommarfoglar. 

Få enstaka. allmävt. 

Or — 20 Juni 
05. oo — 25 Aug. 
Mai. 16 Möaj — 
M7. 10 Juni — 

Lytta vesicatoria. 

SS. 7 Juni 17 Juni i par- 
ning vid Käflinge 
nära Lund; enligt 
uppg. i Tab. V2. 

Gryllus migratorius. 

O5. Ett exempl. d. 23 Aug 

Libellula depressa. 

ÖS. .— 1 Juni 
S. vid Lund. 2 Juni (enl. 

uppg. under V2.) 

Ma. 18 Maj — 
M6. 14 Juni 18 Juni 

Cypselus apus. 

Ankomst. Bort- 

É enstaka. allmänt. flyttning. 

O1. 15 Maj 4 Jan. 4 Sept. 
Ö3. 16/M0j. — — 080 sAug 
04. 23 Moaj — — 
05. 19 Maj — oe 
07. 23 Maj — = 
O8. 23 Maj 23 Maj — 
09. — 24 Maj — 
O10a. 20 Maj — — 
V3. 19 Maj 29 Maj 4 Sept 
V4. 19 Maj 24 Maj — 
V5. 4 Juni —-- — 
Mi. 7 Maj 416 Maj 24:Sept. 
M4. — 23 Maj = 
M5. 19 Maj -— = 
M6. — 3 Maj -— 
M7. 4 Juni — — 

Hirundo vrustica. 

Ankomst. Bort- 
enstaka. allmänt. flyttning. 

S1. 5 Maj — — 
N3. 13 Maj -— — 
54. 28 Apr. — — 
NS6. 19 Apr. 30 Apr. I — 
Gi. "= 16 Maj — 
G2. 11 Maj — -— 
DT. ge 24 Maj — 
02 — 12 Maj — 
03. 29 Apr. — — 
05. 29 Apr. 16 Maj — 
OG6. 30 Apr. 12 Maj 18-29Sept. 
07. 4 Maj — — 
038. 30 Apr. — — 
09. — 16 Maj — 
O10a. 2 Maj — — 
VR 14 Maj — 



Ankomst, Bogt=> dd Muscicapa atricapilla. 
enstaka. allmänt. flyttning. | fa SR Bark 

V3. 24 Apr. 1 Maj 4 Oct. enstaka. allmänt. = flyttning. 

V4. 12 Apr. 121 Åpr. -— SSA WIKED 5 Maj — 
V5. 13 Maj — 430 Aug. lÖ3. 3 Maj = — 
Mi. 4 Maj 20 Maj 30 Sept. | Ö5. 30 Apr. Re Be 
M4. 11 Moj — -S O7. 16 Maj — är 
M5. 10 Maj 14 Maj — Ö10a. 27 Maj et ce 
MG. 15 Möj = ij Sept.; | V4. 42 Maj 14 Maj — 
M7. 13 Maj — = V5.2 Maj = — 
N2b. 14 Maj 20 Maj — M5. 6 Maj P — — 
L1. 15 Maj — = N3. 22 Maj — — 
L3. — 25 Maj — 

Sawicola oenanthe. 

Hirundo uwurbica. S4. 2 5 Apr AC 

S3. 1 Maj — — S6. — 14 Apr. — 
84. 2 Maj — — OTSKApr > Maj ff Sen 
N6. 20 Apr. 30 Apr. 03. 14 Apr. — 

N2. 15 Maj — cl Aug, 
N3. 6 Maj = — 
Li. 15 Maj = — 

O1. 7 Maj 11 Maj 19 Sept. |O6. — 3 Maj — 
03. 28 Apr. — 07. 20 Apr. — — 
ÖNS Maj. > — Ö8. 7 Moj La 

09. : 1 Sept. 

O10a. 30 Apr. — — V4. 10Apr.&? 16 Apr. = — 
V3. 1 Maj 9 Maj 14 Sept. | V5. 15 Apr. 29 Apr. 4 Sept 
V5. 8 Maj — — Ma1. 6 Maj 14 Maj — 
Mi. 5 Maj 21 Moj — M3. — 27 Apr. = — 
M3. — 27 Apr. — M4. 28 Apr. — — 
M5. 9 Maj oo — SE 0) Möllan Apuidh P je 
M7. 23 Apr. = — — N2b. — 10 Moj — 

Sazxicola vrubetra. 

SMS. — 5 Maj 
QO3. 27 Apr. — 
0555 Möj — 
09. 4 Maj 6 Maj 
010a. 10 Maj — 
V5. 9 Maj — 
M4. 29 Apr. — 
M5. 6 Mjf — 

Sylvia philomela. 

S3. 17 Maj — 

Sylvia atricapilla. 

M5. 17 Maj? — TT 

Hirundo riparia. 

Öl. 9 Maj 11 Maj 4 Oct. 
Mi. 7 Maj 24 Moj — 
Ni. o— 15 Maj =o— 

Muscicapa grisola. 

03. 43 Maj — -— 
O8. 7 Maj — — 
oV3. 15 Maj 24 Maj 414 Oct. 
NS: 7 Moj — — 
M5. 42 Maj — — 
M6. 29 Avr. 3 Maj — 
N3. 22 Maj — = 

Ö5. 29 Apr. 16 Maj = — (ONA 28 Apr. 
08. 6 Maj 14 Maj — O10a. 24 Apr. — 
09 — 16 Maj — V3:5-7 Apr: —-20 Apr 



2 No oc 

Sylvia hippolais. Aukomst. Bort= 
MA enstaka. allmän. = flyttning. 

Ankomst. Bort- O7. 22 Mars — =— 
enstaka. allmän. — flyttning. Ös via 28CMars ri 

S4. 18 Maj - Nr O41. 5 Mars 8 Mars — 

ÖS fö a 2 JAG V3. 5 Mars 419 Mars — 

V4. 10 Febr.- 8 Apr. — 

a É 30 Mars 
Sylvia trochilus. Mb Maré < bo 

Sk 26 Apr. Mi. 1 Apr. 4 Apr. 16 Septs 

03. 2 Maj -— M3. — 11 Mars — 

05. 28 Apr. — | M5.  — 26 Mars — 

O010a. 30 Apr. — M7. — — 20 Juni 

VA. 5 Maj 12 Maj N2 b — 20 Apr. 

V5. 30 Apr. 4 Maj — 

QO5. 26 Apr. — Mi. 4Apr. 14 Apr. 

M5. 21 Apr. f — Turdus musicus. 

EL ASÄDGN Oy 4-5 Sa 0 ARNE 
SE G2. 12 Mars 48 Mars — 

3. 18 Maj FR 02. 10 Febr. -- — 

Salvå I 03. — 21 Mars — 
ylvia phoenicurus. Ö6. 10 Apr. pA - 

sS4 o— 28 Apr. 09. — 18 Apr. — 

O1. 10 Maj 20 Juni O10a-19: Apt bd ES — 

O2. 7. 9 Maj — V3. 14 Mars 31 Mars 415 Oct. 

QO3. 28 Apr. — - V4. 10 Apr. 14 Apr. 

06. — 5 Maj M5. 23 Mars — 

07. 48 Maj — N3. 4 Maj a 
O10a.1 Maj — 
V3. 9 Apr. 4 Maj 14 Aug. Falco" milvuse 
V5. 27 Apr. — = S3. 6 Mars — — 
Mi. 7 Maj 16 Maj 14 Sept. | S4, 2 Mars — LE 

M5. 29 Apr. 7 2 MajQ — O1. 4 Apr. 29 Moj — 
M7. 48 Apr. = — = O2. 11 Mars = — — 
N2b. — 45 Maj — Ö3. 9 Mars — -— 
N3. 3 Maj — == 05. 45 Mars — — 

Sylvia svecica 6-0) Sa Arg NS FE y s O7. 11 Maj — = 

V535. 20 Maj — -— 08. 8 Mars — — 

010. 24 Mars — — 

Sturnus vulgaris. V3. 4 Mars 415 Mars 4 Maj 

Ni. rs 1 Apr. M3:30, SKV vå i - 
SA oo 5 Apr. N3. 46 Maj TE GR 
G1. 5 Mars — 

G2. 4 Mars 8 Mars Columba oenas. 

Ö4t. 13 Jan. — 3Febr. 45 Juli | Q41. 45 Apr. 13 Maj — 

(36 Mears — 02 — 15 Mars — 

05. — 7 Mars -— 03. — 9 Mars — 

Ö6. 19 Mars — — O5. 4 Apr. -— - 

AA REAR 
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Ankomst. Bort- Ankomst. Bort- 
enstaka. allmän." flyttning, enstaka. allmän. flyttning. 

Ö6. 19 Mars =— — M3. — 8 Maj — 
Ö8. 13 Mars — — M5. 5 Maj — -— 
09. — 8 Apr. — M6. 20 Apr. = — — 
O10. 11 Mars — — M7. 14 Juni = här sällsynt. 

| V3. 21 Mars 4 Apr. 24 Apr. | IN2b. — 16 Maj — 
V4. 13 Mars 25 Mars — Li. 15 Maj — — 
M2. 6 Mars — — L2. 16 Maj — i Sept. 

Motacilla alba. Motacilla flava, var. cap. nigric. 

S4. 5 Apr. — O3. En och annan i början af Maj. 
NG. — 14 Apr. 
G2 — 13 Apr. 
O1. 2 Maj 11 Maj 

V3. 15 Mars 24 Mars 19 Oct. 
N3. 22 Maj — = 

02. 22 7 Apr. Alauda arvensis. 

03. = 7 Apr. S6. finnes här nästan hela året om. 

O6. 5 Apr. 7 Apr. G1. 5 Mars — 
07. 8 Apr. =— G2. 25 Febr. — 

05.:—5 Apr. = 83.27 Jan. — 6 Febr. 

O8. 18 Apr. 20 Apr. = O1. 7 Jan. 24 Febr. 
09.79 Apr: 15 Apr. 02. — 19 Febr. 
Ö10a. 7 Åpr. — 03. 13 Febr. 1 Mars 
Ö1td1. 4 Apr. — 04. — 16 Febr. 
| El 5 Apr. Ö5. 12 Febr. 22 Febr. 
V3. 1 Apr. 10 Apr. 15 Aug. l ÖG. 21 Febr. 6 Mars 
V4. 10 Febr., SÅpr. Q — Ö7. 13 Febr. =S 

30 Mars PI 09. — 6 Mars 
V5. 10 Apr. = 19 Sept. | Ö10. 15 Febr. 5 Mars 
Mai. 4 Apr. 14Apr. 20 Sept. | V4. 10 Febr. 413 Febr. 
M4. 9 Apr. — V5. 9 Febr. 412 Febr. 
M5. 11 Apr. — Ma. 14 Mars 24 Mars 
Mö6. 19 Apr. 21 Apr. M2. 13 Febr. cd 

M7. 18 Apr. = M3. — 6 Mars 
Ni — 11 Apr. 4Mars 7 Mars 
N2b. 21 Apr. = M5. 13 Febr. 5 Mars 

MG. 22 Apr. 26 Apr. 
M7. 25 Mars — Maj elaka 
33 

Li. 22 App. = — 

RER T AEKE RENA 

09. 28 Maj — — V4. 16 Mars 30 Mars — 

010a. — 10 Maj — Mai. 25 Apr. 14 Maj — 

V5, 29 Apr. här sällsynt. M4. 10 Apr. = — — 

N3. 29 Apr. — 

2. — 1 Maj — i Sept. | N2b. — 29 Apr. 

N3. 21 Apr. -—- 
Motacilla flava. Li. 27 Apr. (ån 

S6. — 18 Apr. — y 
| Ö41. 3 Juni 29 Juni 7 Sept. ANUNISE Prato vag. 
03. — 30 Apr. = — 4, o— 5 Apr. — 
-O6. 5 Maj — — 03. 13 Apr. — — 
07. häckar härstädes. V3. 11 Febr. — 4 Mars 24 Oct. 



STAR RER 

Ankomst. Bort- | Ankomst. Bort- 

enstaka. allmän. — flyttning. 3 enstaka. allmän. = flyttning. 

M5..25 Apry - — — Ö8. 15 Maj = a 

N3. 4 Maj = — — Ö9. — 45 Möj — 
O10a. 10 Maj — 

ÅAntihus rupestris. V2. 2 10ZMaj 

Ö3--12 Apel = 2 V3. 4 Maj 14 Maj > 24 Aug 

V4. 3 Mars 16 Mars '— V4. 2 Maj 16 Maj 
V5. 22 Apr. 12 Maj 

Fringilla coelebs. Mai. 8 M3j = 

SÄL 5 Apr. Kl M3. — 12 Maj 

Ö2. 1 Apr. 3 Apr. o— M5. 10 Maj JE 

QO3. 27 Mars — — 
05.4 Apr: = Bo 

O6. 30 Mars 3 Åpr. — 

M6. 13 Maj — 
M75 3 Juni — 
Ni. — 11 Maj 
N2. — 19 Maj 

RER NDS ISS 

äg ; pr | | | 

FR NG BC FT N2b. 14 Maj 18 Moj 

OLE SKA Tag 9 = FEL: 24 Mö NSL 

V3. 14 Mars 24 Mars ' 15 Oct. Li. 21 Maj = 

V5 SR se 7-Åpr 2 Öt. 2 Maj 13 Maj (ej börd ef- 

K ter 7 Juli). 
03. 16 Maj = — 
09. 23 Maj 24 Maj — 
OÖ10a. 18 Maj — = 
V3. 14 Maj 24 Maj 14 Oct. 
VA; 13 Maj 16 Maj — 
V5: 29. Maj = — 
M3. — 23 Maj — 
M5. — 19 Maj — 
M7. 8 Juni — — 

spridda ex. hela året om. 
Ma. 16 Apr. 4 Maj — 
M3. — 19 Apr. = 
M4. — 6 Apr. — 
M5. 41 Mars 4 Apr. = — 
M7. 11 Mars — — 
N2b. 46 Apr. = — = 
Li. 2 Moj — — 

Emberiza hortulana. 

54. 28 Apr. — re Charadrius apricarius. 
OO. — 20 Maj 7 Åug. 4 o— 5. Apr. -— 

033. = 13 Apr. - 
05. — 5 Apr. (fanns än- 

[So] 

Ö10a. 10 Maj — 
VA-28 Aprill 22 Maj 
V5.-2 Maj ka 

VA. 10 Febria. — —= Rallus crex-. 

I 

5 j 
nu 25 Oct.) 

FERRAN ÖG6. 18 Maj 21 Maj = — 
Cdkdus can OC V3. 4 Mars 415 Mars se 

] 
er ug. 

FA pina 46 M ; EA V4. 18 Mars 4 Apr. ES 

G2. 13 Maj K V5. 47 Mars — 2 

Öt. AR Na än? M5. 22 Mars — a 

FA Maby 4 13 Maj 45 SRI I ev MN 06 Maj 05 
ÖRA — > > 

Q5... 9 Maj — == Scolopax rusticola. 

O6, . — 12 Maj — 4. 15 Mars — -— 
VAL Må) — pm 2. 10 Mare — — 



Ankomst. 

- enstaka. allmän. 

02. 2 Apr. — 
O6. — 24 Apr. 
O7. 11 Apr — 

010a. — 11 Åpr. 

V3. 9 Mars 20 Mars 

V4. 19 Mars 7 Åpr. 
V5. ..— — 
Mai. 24 Apr. 14 Maj 
M5. — 15 Apr. 

Ciconia alba. 

SSK SB APr: oo — 
NS6. 19 Apr. 26 Apr. 

V3. 6 Maj 14 Maj 

5.  Fogelarter sedda 

—  pilaris ....»-. 
| Cinclus aquaticus . . . . 

Bort- 

flyttning. 

(sågs ej ef- 
ter 24 Apr) 

14 Oct. 

69 

Anser segetum. 

Ankomst. Bort- 
pa enstaka. allmän. = flyttning, 

O5. 19 Mars — 8 Oct. 

V3. 7 Mars 414 Maj (sågsejef- 
ter 20 Maj) 

V4. 5 Mars 15 Mars — 
V5. — 3 Maj 24 Sept. 
Mai. 10 Apr. — -— 
M6. 21 Apr.  27Apr. — 
Ni. — — 23 Sept. 
Li. 1 Maj — — 

Vanellus cristatus. 

S1. 21 Febr. — — 

mellan den 45 Dec. 1848 och den 4 

Febr. 1849. 

07. 010. M5. 

Falco palumbarius . .. —— 15 Jan, 6 Dec. 

HISS. oc ste ov 19 Dec 26 Jan. RT 

Sirix Iitörata vc . cs —— 26 Jan. —— 

— =:passerina. ... . « —— 20 Dec., 2 Jan. —— 

HE NITDO elle ade as — 14 Febr. finnes hela tiden. 

BEER ENNCO «she oc fe 14 Jan., se- 14 Jan. —— 

dan dagl. 

Picus martius ..... 30 Dec., 24Jan. 2-15 Jan. då och då. 

fe Viridis:. 6. oe 2 Jan. 21 Jan, —— 

canus sej. löne. st —— —— då och då. 

—  leuconotus —— 28 Jan. d:'o Af 

= major. . « .c »s 23 Jan. 3 Febr. d:0o 

— Minor .....s 31 Dec.z 1,2,4 Jan. 9 Febr. d:'o FQ 

o—  tridactylus . . . « —— 20 Dec., 9 Jan. d:o 

Orvus COraxX . . ... + 16 Dec. 26 Dec., 9 Jan. mha 

er cornix . «>» « » » 16Dec.,4-30 Jan. 45 Dec. SKÅ 

o—  monedula .. +. 31 Dec. —— ske 

o— picd .... «+ «' 45Dec.-30Jan. 26 Dec. dagligen 

— Garrulus glandarius . . 25 Dec.,sed.dagl. 17-20 Jan. dagligen 

Ampelis garrulus . « + » —— 18 Febr. 23 Dec. 

Mus excubitor ... . - 4 Jan. — 11 Jan. 

Turdus viscivorus. . ..« —— 14 Jan, —— 

i — 40-24 Jan. = säll.denna vint. 
22 Dec. dagl. dagligen 



Troglodytes europeus . 
Certhia familiaris . 
Sitta europea. . 
Parus major 

nivalis 

Lek! Mr fe 

jöristalus fp : .s 

palustris . .. 
coeruleus . . 

paudatusim =. 

Regulus cristatus 
Emberiza citrinella . 

eo ärle 

Fringilla domestica . . 
— 

linaria 

montana .. 

coccothraustes 

SPIIGS oci st oa 
carduelis . . .« 

Pyrrhula vulgaris. . .. 

Perdix cinerea 

Tetrao bonasia 

fElrig svs 

urogallus . . — 

Larus canus 

Anas boschas 

Fuligula clangula . 
Mergus merganser 

albellus. . . 
Colymbus arcticus ... 

70 

Ö?7. 
Jan. dagl. 

16-18 Dec. 
18 Dec. dagl. 

till Febr. 

30 Dec. 

18 Dec., dagl. 

— 

dagligen 

dagligen 
d:0o 

15 Dec. 

16 Dec.-30 Jan. 

18 Dec. 
19 Jan., dagl. 

24 Jan. 
20 Jan., dagl. 

24 Jan. 

010. 
12 Febr. 

17 Dec. 

22 Dec. 

25 Dec. 

19 Jan. 

21 Jan. 

12 Jan. 

17 Dec. 

13 Jan. 

27 Dec. 

14 Jan., dagl. 

dagligen 

1 Jan. 

28 Dec. 

25 Dec. 

25 Dec. 

Diverse observationer och tillägg, 

M5. 

dagligen 
dagligen 

d:o 

d:o 
d:o 

d:o 

då och då. 
d:o 

dagligen 
d:o 

10 Jan. 

finnes ej 
d:o 

2-4 st. dagl. 

dagligen 

finnes hela tiden 

dagligen 
d:o 

finnes hela tiden 

d:o 

d:o 

84. Den 29 Maj träffades Bufo variabilis och Bufo calamita stadde i 
parning. 

S6. 
rundo rustica som urbica, 
Den 11 October observerades ännu flera svalor så väl af Hi- 

oaktadt stark frost med 5? kyla re- 
dan d. 9:de inträffat och ännu qvarvar; sedan dess har jag ej 
selt några. 
Den 8 April observerades en Lanius excubitor. Gi. 
förr sedd på Gottland). 

Ö3. 

(Arten aldrig 

Den 49 April passerade hela dagen tusentals Bofinkar, kommande 
fr. öster och flygande sydvest; om natten hade snöat mycket, 
på morgonen var 2” kallt. 

; 



een 

Ös. 

Ö8. 

Ö410. 
V3. 

V4. 

Vs. 

MA. 

M5. 

AE 7 VE 

Den 41 Juli observerades öfver Hargsjön i YV. Hargs socken 18 

stycken Falco milvus i sällskap. 

Sciurus vulgaris har i år varit serdeles allmän och talrik; en 

svart varietet såg jag i December på Kolmården. 

Falco buteo sågs redan d. 13 Februari. 

Hela vintern hafva Svanor uppehållit sig en mil söder om Kungs- 

backa och vid säteriet Tjölöholm. 

Grus cinerea, som så allmänt tågade häröfver i fjol, har ej af 

någon blifvit observerad i år. Samma förhållande har inträffat 

med Ånser cinereus. Anser segetum har deremot i år varit den 

allmännaste arten. I fjol tillhörde de flesta; jag såg, Anser 

cinereus. 

Ciconia alba har i år härstädes varit allmän och bosatt 1 mil 

från staden. I Halland lärer äfven denna fogelart hafva i år 

varit ovanligt allmän. Samma förhållande inberättas från Sö- 

dra Norrige. 

Personer från Schlesvig hafva berättat, att många Storkbon 

derstädes stått öde i år och foglarne till stor del dragit bort. 

Sylvia hippolais har i år varit bosatt på fera ställen här- 

omkring. 

Grus cinerea, höstflyttning 28 Sept. kl. 4 e.m. 4 st. från N.O. 

t. S.V. Dagen klar, lugn. Den 21 Juli syntes en svärm kors- 

näbbar i trädgården. 

Hirundo urbica, som härstädes visade sig d. 8 Moj detta år, 

har ej varit här synlig sedan 1843. 

. D. 14 Aug. syntes 45 st. Anser segetum kommande fr. N.O. till 

S.V. Dessa foglars tidiga flyttning häntyder på en tidig vinter 

enligt påstående af skärgårdsboarne. 

D. 24 Sept. syntes Fuligula glacialis i mängd vid Landsort 

äfvensom Fuligula mollissima, sträcka i mängd fr. N.O. t. S.V. 

. 480 st. af Pyrrhula vulgaris, alla hannar utom 5 honor, skjutne 

med käppbössa vid Söderbrunns jägareboställe. 

Corythus enucleator har till ett antal af 30 blifvit skjuten. 

Charadrius morinellus Q skjuten i Waksala socken vid Upsala. 

Den skjutna tillhörde en skock foglar af samma art, hvaraf ännu 

ett exemplar erhölls från samma ställe. Tre ex. köptes vid 

samma tid i Stockholm. 

Sylvia sibilatrix ankom d. 44 Juni, Sylvia rubecula d. 48 April. 

Fringilla coccothraustes har här för första gången blifvit anmärkt 

i Nov. 1848, då ett ex. observerades. Samme fogel syntes ännu 

ett par gånger i samma månad, men visade sig endast då och 

då. Under Dec., Jan., Febr. samt Mars månader visade sig ej 

allenast denne fogel, utan ock 2 å 3 dylika i sällskap, stundom 

då och då, stundom flera dagar 3 rad. Ehuru stundom skygga, 

voro de vanligen icke rädda, utan uppehöllo sig dels i träden 

vid gården, dels i häggträden vid en väg, der mycken trafik 

var. Deras hufvudsakliga föda syntes mig bestå i de från som- 
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maren qvarsittande bären å Prunus padus, hvars kärnor de med 
lätthet knäckte. Ett ex. (7) sköts och uppstoppades. 

M7. Cygnus musicus finnes i sjön Håfran vid Hedemora hela som- 
maren, tills det fryser; men häckar ej derstädes. 

N2b. Af Gulärlor, som annars ej pläga förekomma så allmänt här i 
orten, observerades i år en ovanlig myckenhet i medlet af Maj 
månad. 

Såsom ovanlighet må nämnas, att en Stork blifvit skjuten i 
Tuna socken af Norra Helsingland d. 10 September 1849, hvil- 
ken fogelart troligen aldrig förr varit sedd här i orten. 

L1. Cygnus musicus kom ej hit förr än den 8 Maj i år; brukar 
vanligen komma mycket tidigare; men våren var sen, sommaren 
kall och regnig (allmän missväxt) och hösten så kall och tidig, 
att snö föll i September flera gånger, hvadan alla sommarfoglar 
ganska tidigt bortflyttade. 

Phalacrocorax Carbo, härstädes aldrig förr sedd, fångades i 
ett nät vid Helleforssen i Ume Elf nedanföre kyrkan d. 18 Oc- 
tober 1849. Exemplaret är conserveradt. 

L3. Alauda alpestris A och Q skjötos af J. Lestavius vid Gellivare 
kyrkoby d. 23 Maj 1849. 

8. Kolerafarsoten i Götheborg 1850. — Hr 
Finrazvs anförde: 

»Redan någon tid före kolerans utbrott i Götheborg ”) 

tycktes sjukdomslynnet derstädes förebåda, att en farsot var 

nära för handen. Frossor, hvilka under 6—38 nästföregående 

år varit allmänna, hade sistl. vår alldeles försvunnit och de 

fleste sjukdomar antagit en asthenisk karakter. Under Juli 

och Augusti månader voro diarrhéer ganska allmänna, ofta för- 

enade med kräkning, någon gång äfven med kramp. Anmärk- 

ningsvärdt är emellertid, att under de tre veckor, som när- 

mast föregingo farsotens utbrott, diarrhéerna tycktes nästan 

helt och hållet hafva upphört ”'). 
Det första kolera-dödsfallet inträffade d. 22 September 

och det sista af läkare anmälda d. 19 December. Sjukdomen 

varade således nära tre månader. Under första veckan, lika- 

") Anm. Föredraget afser äfven Carl Johans församling, hvilken, 
såsom egentligen en förstad till Götheborg, utgör en del af dess 
polisområde. 

++) Enligt Dr DiczEsons meddelande, 

a SEE 

TREE. a näe ÄRE SoS 

2-- ÄR 

RER CE AR 
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som de tre sista, hade den likväl föga utsträckning, så att 

med frånräknande af denna tid, den knappt kan anses såsom 

epidemi hafva varat öfver åtta veckor. 

Antalet af kolerasjuke var 

i Götheborg, med förstäder . . . 41316 

i Carl Johans församling .... 258 1574. 

Af dessa dogo 

i Götheborg, med förstäder . . . 537 

i Carl Johans församling . ... A1N5 6592. 

o Af nämnde sjukantal vårdades å sjukhus 

1 Götheborg, med förstäder « . . 641 ; 

i Carl Johans församling . ... 148: 799. 

deraf dogo 

i Götheborg, med förstäder . . . . 284 

i Carl Johans församling ..... TAN 858. 

I förhållande till folkmängden visar 

a) sjukantalet 

i Götheborg, med förstäder . . . . . . -. 6,27 proc. 
i Carl Johans församling . .. ..... 4,06 » 

sammanräknadt 5,70 » 

b) antalet af döda 

i Götheborg, med förstäder . . ..... 2,56 proc. 

i Carl Johans församling . ....... A,74 oo» 

sammanräknadt 2,36 » 

I förhållande till sjukantalet visar dödligheten 

i Götheborg, med: förstäder . . . . . . . 40,08 proc. 

i Carl Johans församling . . ...... kh,57 oo» 

sammanräknadt 41/42 » 

Å sjukhusen var dödligheten i förhållande till sjukantalet 
något starkare neml. 

i Götheborg, med förstäder . . . . . .. 46,48 proc. 

i Carl Johans församling ........ 62,74 VY 

sammanräknadt 49,01 -» 
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Af antalet döda var 

mankön: i Götheborgs stad . ...... 103 
i » förstäder! (445-47 245 

i Carl Johans församling . . . 61 379 

qvinkön: i Götheborgs stad . . ..... 49 
i » förstäder.” 170 

i Carl Johans församling . .. 54")278. 

Jemfördt med folkmängden visar detta antal af 

TOTTE SS) SR får Ne RDR 0 åa avg bo 3,03 proc. 

GJ VIT SÖT SSeN N PJ DLR Sr da fer AE SO 4,8 oo» 

Samfälda antalet af i kolera aflidne, deraf 86 (något mer 
än 3) tillhörde främmande orter, bestod af 

Handlände"” "5500. 0 AveR rä Ler Era RNE 3. 

Skeppare: och =Ssjömäan” +. ser. 0 set, ONE 31. 
HanhadtverksidkareNss 210 snett sj kikar Nu ls 36. 

TrädgårdsmäStare”.45.4 svan MUSA. sjr LI SEEhEE 1. 

Underordnade civile tjenstemän och betjening, 

såsom tullvaktmästare, polisbetjening, m. fl. 418. 

Gemenskap af garnison och stadsmilis +... 32. 

Arbetsfolk (inber. biträden inom näringsyrkena) 168. 

TJEINSTON]ÖR fasa re sej! SSE Sorg Söka Rs Ske Ib Ars 42. 

SjukSKÖterskOT = so farled ol lera Na a la ds re AREA 

Hustrur och enkor (med få undantag tillhö- 

rande ”anbetsklässen)tsEs ter ere gosl ad snsths SA 137. 

Barn (CIO) Rea SS St jaja ere KISSA 143. 

Ogifta qvinnor af bättre stånd . ....... 3. 

FattighjÖD sails .bfelser ee See delle SANS ra 45. 

Korrektions-hjon och försvarslöse + . « . . « « 45. 

Af Okända VIKER osa Feb: ge res SRS Sffr SRA 3. 

Dödligheten inom olika åldrar var 

Under "5 "ar oe ARE 63 VV proc. af folknummern 

inom denna ålder. Från 5 t. o. m. 40 år 35Å 

skänka 20 » 31 =0,53 » d:0. 

”) Af dessa voro 3 hafvande i nionde månaden. 

CC RR SESE 

- PR ARE Rn sä 
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Från 20 t. o. m. 30 år 97 =2,16 Proc: affolknummern 
inom denna ålder. 

DOMEN 40 » 158 =4,55 » d:o. 

KOR 50» 94 =3,13 » d:0. 

TA LG HEY 60 » 66 =3,10 » d:0. 

5 La LU bb EE 70 » 60 =4,28 » d:0. 

föfveret O.wår ONA BA d:0. 

Anm. Åldern okänd för 30. 

För att, om möjligt, utröna, på hvad sätt och i hvad 

mån väderleks-förhållanderna knnna antagas ingå bland sjuk- 

doms-orsakerna och verka på sjukdomens gång, har ett sam- 

 mandrag blifvit upprättadt, utvisande för hvarje dag af farso- 

tens tillvaro samt någon tid före och efter densamma, jemte 

antalet af i kolera insjuknade och aflidne, barometer- och 

thermometerstånden, dagligen antecknade”) morgon, middag 

och afton på bestämda timmar. Detta sammandrag visar, att 
barometerståndet under hela tiden varit föga föränderligt, högst 

26,12, lägst 24,56. — Värmegraden synes icke heller hafva 

spelat någon serdeles verksam röle under perioderna för sjuk- 

domens utveckling och största utsträckning. Under den vecka, 
som närmast föregick farsotens utbrott, visade thermometern 

(Cels.) d. 15—20 Sept. i medeltal +10”,95, d. 21 +14";00, 

d. 22 (då första dödsfallen inträffade) +14",42, och under de 

följande 14 dagarne omvexlade thermometerståndet endast från 

 +10”,00 till +15?,33 i medeltal. De derefter följande 13 da- 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

i | 

garne, 6—18 Oct., hade farsoten sin största utsträckning. 

Medeltalet af för dagen insjuknade var derunder 47 och af 

döde 24. De 3 nastföregående dagarne hade thermometern 

visat i medeltal +11",13, och under de 4 första dagarne af 

nämnde period omvexlade värmegraden blott emellan +11?,50 
och +41”,83. Den 40 Oct. föll thermometern- till +79?,33, d. 

41 till +5",00, men dagliga antalet af kolera-offren höll sig 
dock qvar på 20-talet. — Samma förhållande visade sig d. 
43 Oct., då thermometer-medelståndet icke var högre än 

”) Af Apothek. Ekeberg. 
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42966. Den 44 October steg åter thermometern till +8",00 

och d. 47 till nära +40,00', men antalet af döda höll sig 
ännu vid ungefär samma höjd. — Hvad deremot perioden för 

sjukdomens aftagande angår, synes det snarare kunna anta- 

gas, att temperaturens omvexling haft inflytande på sjukdo= 

mens hastigare eller långsammare aftyning. 

Genom följande tabell blifver förhållandet i ena och an- 

dra afseendet klarast åskådligt: 

3 3-5 
em CE 
[> [SK 
& 3 RE 
> 3 oa] 
SE So 
Då = 

2 =] 
ee 

25,60 | +132,30 

25,45 | +109,81 

Under 1:a veckan, 22—28 Sept. sjuknade 31, dogo 13 

BSK » 29 Sept.--5 Oct. » 158; 02-108 

PIE » 6—12 Oct. » 346, » 154 25,39 | + 99,32 

» 4:e » 13—19 » HT B02, TC» 3 25,36 | + 69,00 

» 5:e » -20—26 » MuGeHÖR. Ac 25,52 | + 29,15 

» 6:e » - 27.0ct.—2 Nov. oo». 161, » 72 25,38 | 4 59,62 

» Te » -3—9 Nov. OMGE [7 RR 0 25,09 | + 79,94 

» 8&e »  10—16 » » UBS ESD 25,47 | + 09,54 

NNE » 17—23 » » a AA [a 25,41 | — 19,02 

» 10:e » — 24—30 » » FRA 6 25,43 | + 29,06 

9» TRO » 1—7 Dec. » AN 5 25,90 | + 29,21 

» 12:e » -8—14 » » PIRNETE TR 25,61 | + 32,69 

15—19 » » ÄR TN 24,86 | + 19,97 

Temperaturens fallande under de första fem veckorna 

småningom ifrån +13”,30 till +2?415 kan anses i det närmaste 

normalt för årstiden; men 6:e veckan steg thermometern i 

medeltal till +5”,62 och 7:e veckan till den för November må- 

nad abnorma höjd af nära +8",00. Dödsantalet, som under 
53:e veckan fallit från 434 till 87, eller 34 procent, minska- 

des nu långsammare, eller 6:e veckan endast 47 och 7:e 15 

proc. Under 8:e veckan deremot, då thermometern föll till 

+0”,54, minskades dödsantalet 42 procent, och 9:e veckan, då 

thermometern gick ned till —1”,02, minskades det 60 procent. 

Under 



- jar 
= ii == 

Under de 3 derefter följande veckorna höjde sig thermometerh 

åter till nära +49,00, och ehuru sjukdomen nu mera yttrade 

sig blott i spridda fall, visade den dock åter mera seghet ”). 

För närmare undersökning om de möjligen flere samver- 

kande sjukdoms-orsakerna, är det utan tvifvel af stor vigt att 
fästa uppmärksamhet vid inflytandet af lokala förhållanden. 
För sådant ändamål är på en karta genom färgläggning utvi- 

sadt, hvarest sjukdomen hufvudsakligen haft sina tillhåll ”'). 

Första utbrottet af farsoten. inom Götheborgs område 

skedde i ett hus vid gamla Masthuggstullen, der en arbets- 

karl, kort förut utkommen från länshäktet, sjuknade och dog 

d. 22 Sept. — 1 samma hus hade blifvit herbergerad en 
bondfamilj, som nyss anländt för att emigrera till Amerika. 

Af denna familj sjuknade och dogo 3 barn. Ytterligare tvänne 

i huset boende angrepos af farsoten, men vederfingos. Huset 

ligger sankt, — öfver ett afloppsdike. 

De i hamnen liggande fartyg och synnerligast de i ka- 

nalen förlaggda mindre skutor blefvo af koleran svårt hemsökta. 

Å flera af de sednare blefvo hela besättningarna angripna. 

Tidigt utbröt sjukdomen i en norr om stora hamnkanalen 

belägen fattigbarack, der 380 personer voro inhyste, till stör- 

") Ty värr hafva under farsotens tillvaro vetenskapligt noggranna 
hygrometriska observationer icke af någon å orten blifvit verk- 
ställde. I saknad af apparater har jag emellertid antecknat luf- 
tens rådande karakter af regnig, dimmig, klar o. s. v., dagligen 
eller periodiskt efter inträffande förändring. Men några bestäm- 
dare slutföljder deraf låta sig näppeligen härledas. Efter någon 
tids uppehållsväder blef luften dimmig och regnig d. 22 Sept. 
då första kolera-dödsfallen inträffade. Derefter klarnade det åter 
och under de tre första veckorna af epidemien var det nästan 
utan undantag torr väderlek. Från medlet af Oct. deremot in- 
träffade täta omvexlingar af regn, klart, dimma, snö etc., hvilka 
förtforo under hela tiden för epidemiens tillvaro. 

""+) Då det för framtiden kan blifva åf nytta att till jemförelse hafva. 
tillgång” till denna karta, likasom ofvanomförmälde tabellariska 
sammandrag öfver väderleksförhållanderna, är anstalt fogad om 
förvarandet deraf i allmänt arkif. 

Öfvers. åf Kongl. Vet:-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 2. 4 
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sta delen gamla och utlefvade och för öfrigt afskummet af or- 

tens proletariat. Der sjuknade dock endast 43, men af dessa 

dogo 35. ! ; 
Söder om stora hamnkanalen var sjukdomen svårast vid 

sluttningen af Stora Otterhälleberget. 

Den södra del af staden, som ligger emellan östra och 

vestra hamnkanalerna var alldeles fri från farsoten. 

Förstaden Haga (Östra, Vestra och Nya Haga) hade det 

ojemförligen - största antal sjukdomsfall. Antalet af döda upp- 

gick här till 142. Haga ligger till större delen sankt, vid 

foten af berg, och genomskäres af stora öppna diken, som 

bilda aflopp för allehanda orenlighet. Husen äro dock i all- 

mänhet goda och arbetsfolkets boningsrum icke sämre än an- 

norstädes. — Ett skärande undantag gjorde dock ett hus, 

kändt under namn af Femkanten, som innehåller 30—40 

boningslägenheter, der, i följd af hyresgästernas vanliga indu- 

stri att inhysa en mängd annat folk, stundom 15-—20 per- 

soner äro sammanträngda i ett enda rum. Der sjuknade 56, 

hvaraf 30 dogo. 

I östra förstäderna timade de flesta sjukdomsfallen vid 

den sankt belägna s. k. Nattmansheden och i Redbergslid. 

De sydligaste förstadsdelarne, s. k. Galgkrogarne och 

trakten deromkring, voro längst förskonade från sjukdomen, 

men sedan den hunnit sprida sig hit, qvarhöll den sig med 

mycken seghet, sedan den annorstädes upphört. De fleste af 

de här insjuknade dogo, och de sista sjukdomsfallen voro fullt 

ut så intensiva som vid farsotens början. 

I Carl Johans församling inträffade första sjukdoms- och 

dödsfallet samma dag som inom Götheborgs stads område, el- 

ler d. 22 Sept. En för oordentlig lefnad känd skoarbetare, 

som några af de" nästföregående dagarne haft handtlangnings- 

arbete å i hamnen liggande fartyg, afled nämnde dag efter 

några timmars sjukdom. I huset, der han bodde, följde ytter- 

ligare 2:ne - dödsfall dagarne derefter. Den 27 Sept. spridde 

sig sjukdomen till s. k. Gröna gatan, d. 29. till Majberget och 
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s. k, Fyrkanten, d. 6. Oct. till Djurgården, — d. 8 till Sti- 

bergshus' och d. 16 till Masthuggsbergen. — Den flyttade sig 

således äfven här utan någon synbar regelbundenhet. Efter 

d. 4 Dec. yppades icke något kolera-dödsfall inom Carl Jo- 
hans församling. 

I allmänhet synes det stvifvetdkeler; att bostäders fuk- 

tiga läge och osnygghet befordrar sjukdomens utbredande. 

Många af de ställen, der sjukdomen mest härjat äro belägna 

vid  bergsluttningar eller genomskurna af diken, som sakna 

tillräckligt aflopp. Dock torde det icke kunna antagas, att 

dessa lokalförhållanden omedelbart eller ovilkorligen alstra sjuk- 

domen, ehuru de, der sjukdomsgiftet en gång finnes, lätta ut- 

vecklingen deraf.  Flerfaldiga exempel förekommo, att näst 

intill ett hus med osundt läge och osnygga boningslägenheter, 

och der farsoten grymt framfor, gränsade andra, med hvilka i 

afseende å läge och osnygghet förhållandet var alldeles ena- 

banda, men der sjukdomen alldeles icke fick insteg. Icke af- 

lägset från Nattmansheden ligger ortens allmänna barnhus, 

sankt och fuktigt, men icke ett enda sjukdomsfall förekom 

der. — Bland osunda bostäder i Götheborg kan näppligen nå- 

gon jemföras med länshäktet, der 70—90, med få undantag 

utur yttersta dräggen af menniskor, äro sammanpackade, ofta 

tjogtals i ett enda rum. Men äfven här undgick man farsoten. 

Det antages ock i allmänhet, att svaga och af oordent- 

lig lefnad utmärglade menniskor egentligen eller företrädesvis 

äro utsatte för sjukdomen. Detta var visserligen förhållan- 

det vid farsotens första uppkomst, men under fortgången syn- 

tes epidemien ingalunda hafva anseende till personen. De 

starka föllo offer lika hastigt som de svaga; och vid farsotens 

slut såg man å gator och torg skröplighet och fylleri lika 

talrikt representerade som vid dess början. Såsom exempel 

af farsotens oregelbundenheter förtjenar anföras, att i Carl Jo- 

hans församling under en vecka (20—27 Oct.) dogo 12 qvin- 

nor” och ingen af mankön, men under en annan vecka (30 

Oct.—6 Nov.) 15 af mankön och ingen qvinna. 
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Det har fästat en förtjent uppmärksamhet, att under ko- 

lerans sista uppträdande i Götheborg, likasom i Malmö, farso- 
ten nästan uteslutande skördade sina offer bland de fattigare 

folkklasserna. Likväl, om härvid i betraktande tages den äf- 

ven nu bekräftade erfarenhet, att förkylning är en af de all- 

männaste sjukdomsorsakerna, men att vid snar hjelp sjukdo- 

men oftast är lätt handterlig, och betänkes det tillika, huru= 

som arbetsfolk i allmänhet, mer än andra, under sina förrätt- 

ningar  blottställes för inflytandet af oväder och temperatur- 

vexlingar (en omständighet som ock innebär en antaglig för- 

klaringsgrund för det öfvervägande dödsantalet inom åldern af 

30—40 år) och att de fattige under nattens hvila gemenligen 

sakna tillräcklig betäckning, hvarigenom förkylningar under en 

oblidare årstid lätt ådragas, och lägger man dertill den rädd- 

håga för sjukhusen, som de fattigare folkklasserne vanligen 

hysa, och som otvifvelaktigt förledt mången att fördölja sitt 

sjukdomstillstånd, tills det blifvit för sent att söka bot, så för- 
klaras härigenom ögonskenligen farsotens anmårkta skonsamhet 

å ena sidan och svårare framfart å den andra. 

För att bereda tillfälle till skyndsam hjelp hade staden 

och förstäderna blifvit indelade i ett erforderligt antal distrik- 

ter, hvartdera med en sundhetsbyrå, hvarest läkare, sjukvak- 

terskor, sjukbärare med nödig attiralj och läkemedel alltid fun- 

nos till hands. Fyra större och ett filial-sjukhus (incl. de 

för garnisonen och Carl Johans församling) voro för kolera- 

patienter upplåtna, försedda med nödig service. Sundhetsbyrå- 

föreståndare och deras suppleanter, biträdde af en mängd unga 

frivilliga, besökte flere tider på dygnet de inom distriktet bo- 

ende, dels för att befordra renlighet i bostäder och gårdar, 

dels för att vid inträffande sjukdom kunna bereda den skynd-- 

sammaste hjelp. Yerkan af detta ändamålsenliga nit uppen- 

barar sig tydligast deruti, att antalet af dem, som fingo hjelp 

för kolerans förelöpande symptomer (enligt D:r Diczxsons upp- 

gift) med visshet kansantagas hafva varit tre gånger så stort 

som det uppgifna antalet af kolerasjuke. Jemförd med 1834 

AE 
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års kolera-farsot, var den nu öfverståndna lindrig. Dödsanta- 

let uppgick nu knappt till fjerdedelen. Detta förhållande är 

väl till en del att tillskrifva den omständighet, att farsoten nu 

utbröt under en med afseende å värmegraden mindre ogynsam 

årstid, men ännu väsendtligare den, att de bättre lottade sam- 

hällsmedlemmarne under sjukdomens härjningar frikostigt bi- 

sprungo de fattige, utöfver den vanliga gränsen af fattigvårds- 

omsorgerna, med tillhandahållande af sund föda, bränsle och 

klädespersedlar, samt att anstalterna för sundhetsvården i god 

tid voro fullständigt ordnade och bestyren dervid med'beröm- 

ligaste nit och sorgfällighet handhafde. 

Den granlaga fråga, huru sjukdomen på stället uppkom- 

mit, var föremål för noggranna undersökningar, men utan re- 

sultat. Konungens Befallningshafvande anmodade ock Göthe- 

borgs Läkare-Sällskap att på grund af de iakttagelser, som 

tilläfventyrs kunnat vid läkarebehandlingen göras, meddela yt- 

trande, om någon grund vore för den mening, att sjukdomen 

genom smitta blifvit orten tillförd, eller om den borde anses 

alstrad af naturförbållanden på stället. Tvenne läkare yttrade 

sig för den förra åsigten, men flertalet hyste den mening, att 

sjukdomen på stället spontant uppkommit. 

Inlemnade afhandlingar. 

Af Hr Lectör C. J. LisDmAn i Strengnäs: Om några definita integraler. 
Remitterades till Hrr SELAnDER och MALMSTEN. 

Af Hr Rosert Hartman, berättelse om en botanisk reså i Jemtland. 
Öfverlemnades till Botanices Intendenten för att begagnas vid 
årsberättelsens författande. 

Hr Eromasns afbandling: Dannemora jernmalmsfält i Upsala län, till 
dess geognostiska beskaffenhet skildradt, som varit remitterad 
till Hrr Mosanper och L. SvAnBerG, återlemnades med tillstyrkan 
af dess införande i Akademiens handlingar. 
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Akademiska angelägenheter. 

Preses tillkännagaf, att Akademien genom döden förlorat följande 
af sina ledamöter: 

F. d. Professoren, Akademiens f. d. Sekreterare, L. N. O. D:r 
Jöns SvAnBerc, den 15:de Januari. Akademien beslöt, att det lediga 
rummet skulle under ett år förblifva obesatt. 

Astronomie Professoren i Altona, R. N. O. Hr H. C. ScnuMACHER, 
den 29 December f. å. 

Botanices Professoren vid Universitetet i Berlin H. Lisr, d. 4 Ja- 
nuari d. å., samt 

Anatomie och Chirurgie Professoren vid Universitetet i Göttingen 
C. J. M. LAnGEnBecK d. 24 Januari. 

Sedan K. Maj:ts nådiga skrifvelse af d. 4:de Dec. 1850 blifvit uppläst, 
hvarigenom inseendet öfver de vid Fyrbåksstationerna inrättade obser- 
vationer öfver vattenhöjden samt meteorologiska iakttagelser åt K. 
Akademien öfverlemnas, uppdrog Akademien åt Hr ERDMANN att vaka 
öfver desammas verkställande. | 

K. Maj:ts nådiga remiss af Auditören Georc ScHeutz's ansökning 
om understöd af allmänna medel till förfärdigande af en såkallad 
räknemachin för mathematiska tabeller föredrogs. Akademien  till- 
styrkte bifall dertill. : 

Slutligen upplästes en skrifvelse från Hr J. Swartz i Norrköping, 
hvari denne Akademiens ledamot öfverlemnar Ett Tusen Riksdaler 
Banco att användas till bekostande af en med såväl theoretisk bildning 
som praktisk skicklighet utrustad mans resa till den stora verldsexpo- 
sitionen i London, för att der, enligt eget omdöme, till fullkomligt 
instuderande' för praktiskt utförande sedermera i hemlandet utvälja 
något serskilt föremål passande att med tiden i större skala verka 
till detta lands sanna förkofran. Hrr Natmorst, Frih. Wrepe och 
Hr WALLMARK anmodades att inkomma med förslag. 

SKÄNKER. 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Af Académie Royale des sciences de Belgique. 
Mémoires de P'Académie. T. XXIV. Brux. 1850. 4:0. 
Mémoires couronnés et mém. d. sav. étr. T. XXIII. Brux. 1850. 4:0. 
=— —— Collection in 8:o. T. IV. Brux. 1850. 8:0. 
LE Docte, H., Exposé général de Fagriculture Luxembourgeoise . .. 

Mémoire. Brux. 1849. 8:0. 
— — Mémoire sur la chimie et la physiologie végétale et sur 

Pagriculture. Brux. 1849. $8:o0. | 
Bulletin de Y'Académie. T. XVI: 2. T. XVII: 4. Brux. 1849, 50. 8:o. 
Annuaire de F'Académie. 16:éme Année. 1850, 
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DumortiEr et VAn BENEDEn, Hist. naturelle des polypes composés d'eau 
douce, II:e partie. (Complem. au T. XVI des Mém.) 4:0. 

Querteret, Rapport sur l'état de Pobservatoire Royal, 1849. 8:0. 
Catalogue des livres de la Bibliotheéque de P'4cadémie Royale. Brux. 

1850. 8:0. 

Af HK. Preuss. Vetenskaps-Akademien. 

Monatsbericht der Akademie. Nov. u. Dec. 1850. 

Af Zool. Society i London. 

Proceedings. CX C—CCV. (Med titel o. register till P. 17). 
Reports of the council, Apr., 1850. 

Af Aeademy of natural seiences i Philadelphia. 

Proceedings. Vol. V. N:o V. 41850. 8:0. 

Af Författarne. 

Queteret, Å., Annuaire de I'Observatoire Royal de Bruxelles. 41850, 
17:e Ånnée. Brux. 1849. 8:0. 

— —  Nouvelles Tables de population pour la Belgique. Bruzx. 
1850. 4;0. 

— -— Observåtions des - phénoménes périodiques. (Extr: du ”T. 
XXV des Mém.) 

AnDErRsson, N. J., Nya Botaniska Notiser. 1850. N:o 11—412. 38:0. 
Tuyrssus, Gasp., Recherche de la vérité, par un Oriental. Prospectus 

et Parties 1—6. — Article du bonheur. Constantinople 1850. 8:0. 
— -—  Propositions philosophiques. P. 1,2. Constantinople 1849. 8:0. 

Af Herr Falmstedt. 

Catalogue des principaux Instrumens de Physique, Chimie etc., qui 
se fabriquent chez Pixii, pére et Fils. Paris 1849. 8:0. 

Catalogue des préparations d'Anatomie elastique du D:r Avuzoux. 
Paris. 8:0. 

Supplement au Catalogue de 1846 et prix-courant contenant Iles ap- 
pareils les plus nouveaux. LE ReBours et SECRETAN. Paris 
1850. 8:0. 

Till Rikets Naturhistoriska Museum. 

Zoologiska afdelningen. 

Af Hr Advoecat-Fisealen GC. Sandeberg. 

En Strix bubo. 

Af Hr Docenten Magister A. Sjögren. 

En samling petrifikater från Öland. 

é Af Hr Kapten G. Sandels. 
Ett skinn af en Hafs-31, Murzna conger. 
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Botaniska afdelningen. 

Af Hr General-Consul Fölsch. 

Fyra arter Fucaceer från Röda hafvet. 

Af Studeranden Robert Hartman. 

Etthundradefyra arter af Blad-mossor, tjuguåtta arter af lefver-mos- 
sor, samt sju laf-arter från Jemtlands fjälltrakter. 

Af Studeranden Fredr. Björnström. 

Femton arter blad-mossor från Stockholmsnejden. 

Af Studeranden Fristedt. 

Trettiotre arter af blad-mossor från Stockholmstrakten. 

Af Hr Öfver-Masmäåstaren J. &. Clason. 

En Åsk-qvist med dubbel knoppbildning. 

Af Hr Kapten Hågerflyeht. 

Em missbildad morot, i form af en menniska utan hufvud. 

Af Bonden Jan Ersson i Backa, Folkerna socken. 

En granqvist utbildad i form af ett renhorn. 

Mineralogiska afdelningen. 

Af Hr L. J. Igelström. 

-Sjuttionio stuffer Finska mineralier. 

Af Hr A. Erdmann. 

Tjugusex stuffer bergarter från Dannemoratrakten. 

Meteoro- 



LING 

Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium 
i Januari 1851. 

REN | Thermometern | SSOOE 
Decimaltum. R | = 

MÄERIEG6 KITE 9 REG RK ST ELSIERS PEETER SES 
fiarölkelong ferm: | fb mi. er mem: 5 fm, | em. | em. | 

1 | 25,36 | 25,25 | 24,91 | —1'0 | —041 I + 211 sS S. S. Snö 

2 125,13 | 25,03 | 24,94 | —0,0 | +2,4 I + 5,3 5 S. | S.S.V. |] Regn 

3 | 25,04 | 25,19 | 25,24 | +2,9 | +3,1 | + 0,7 | S.S.v. | V.S.V. | V.S.V.|] Klart 

4 125,30 | 25,34 | 25,35 | —2,0 | —0,4 | — 4,11 V. MSI VENKVA[E 

| 5 | 25,30 | 25,28 125,26 | —5,0 | —3,3 | — 2,9.| V.s.v.] V. VE 

| 6 | 25,22 | 25,30 | 25,37 | —2,1 | —6,0 | — 7,3 IN.N.V N. N.N.O. | Mulet 

7 | 25,44 | 25,48, 125,53 | —= Pga SEGNINN.ON er N: N Snö 
| 8 | 25,62 | 25,70 | 25,75 | —8,0 | —8,0 I — 9,4] N. N. N. 

MlREa )ios än] anisg | AS | —A7 I 471-00 | 0. 
10N95.01 119591 125.903 | —4,7 I —4,6 | — 3,91] —S. | S S = 

11 | 25,86 | 25,75 | 25,59 | —6,0 | —2,0 | + 1,1 | S.S.V. | S.S.V. | S.S.V. | Mulet 

12 | 25,50 [2000 25,26: | FL) FL FO) SSM. SSV: ISSVA0= 

131 2517 | 25,41 | 25,47 | +2,6 | +2,2 I++ 1,0 | V.S.V.] V.S:V. | V.S.V.| — 

14 fasan 25,53 | 25,54 | +2,0 | +3,0 | — 0,3 | V.S.V. | V.S.V.j V.S.V. | — 

15 | 25,55 | 25,57 | 25,61 | —1,4 | —0,1 | — 2,0 | S.S.V. | S.S.V. | S.S.V. | Halfkl. 
16 | 25,61 | 25,61 I 25,61 | —1,1 | —0,5 | — 0,11] S.S.V S. S Mulet 

17 | 25,56 | 25,46 | 25,41 | —1,1 | —0,2 I — 01 | S. | S.S.V. | S.S.V 

18 1 25,40 | 25,52 | 25,60 | +1L,1 |-+1,6 | + 1,9 | SS.V. | SV S.V. |Dimma 

19 | 25,64 | 25,67 | 25,69 | +0,8 | +2,0 I + 1,41) S.v. | SV SNI 

20 | 25,67 | 25,66 | 25,64 | +1,8 2,6 | 04, UNS Vv. | SV. | SVs Haft 
21 125,52 | 25,44 I 25,38 | +2,0 | +1,8 | + 21 | S.5.V. | SIS.V. |. SS: | Storm 
FENR5,35 1 25,36 | 25,28 | +0;6 | +1,8 I + 34 | >S S. S Snö 

23 | 25,60 - 25,81 | +2,5 | +2,2 = 2,0 | v.s.v. | V. VINER 
24 | 25,90 125,97 125,97 | —5,0 | —3,9 | + 0,1 | V.S.V. | V.S.V. | V.S.V. [Dimma 

R50255908 | 25,97 | 25,96 | —0;4 | +0,1 | + 0,1 | V.S.V. | V.S.V. | 0.5.0. | Mulet 

HAN 25:92:1 25,94 |; 25910] 4,5" | 41,21 — 35341 15S:5:0::]S4$:0:-| SS.0: 

27 | 25,89 | 25,88 | 25,87 | —2,9 | —2,8 | — 4,0 | 0.5.0. |0.N.O. |O.N.O0. | — 

20 125,83 | 25,7 25,63 | —5,9 | —6,0 | — 6,7 0. (0) [0] Snö 

29 125,62 | 25,61 | 25,56 | —7,8 | —5,4 | —10,0 IN.N.V. | V. |V.N.V. | Mulet 

012544 | 25,22 25,01 | —8,5 I —28 I 061 5.0: 1" 5.0; | 0:5.0. | — 
31 | 25,07 | 25,29 | 25,39 | —1,0 | —5,0 ja 5,1 | O.N.O. | N.O (0) — 

diom3 25,537 | 25,548| 25,529| —4"97 | =1"29 | 468 | Negerbörden = 0,200 dec. tum. 
25,538 —1"65 

STOCKHOLM , 1851. PP A. NOBSTEDT & SÖNER, 
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ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENN 
FÖRHANDLINGAR, 

Årg. 8. 18351. HM 3. 

Onsdagen den 12 Mars. 

Föredrag. 

1. Samtidiga observationer på växter 1849. — 
Hr C. G. LöwentJeLm, som benäget åtagit sig att redigera dessa 

observationer, hade insändt följande öfversigt deraf: 

4:o för den årliga utvecklingen. 

Från följande personer hafva iakttagelser blifvit meddelade: 
1:o Från Skåne.") (S) 

Sign. Ställets namn och läge. 

Hr Provincialläkaren N. O. Scoacerströv 86 Landskrona. 

» Akad. Gartner C. J. LunoBeErG. . . S4 Lund. 

2:o Från östra delen af Göthaland. (Ö) 
Hr Doktor G. A. DRAKENBERG «os O1ib Carlshamn. 

» Apothekaren B. Å. Söperström . . O1 Carlskrona. 

» Jägmästaren Z. ÅBELIN . . .. ses 04 Omberg. 

Willloktor” BE. (005 0 ss cc. a a O5 Lunna, nära Tåkern söder 
öd om Wadstena. 

FANN: Or BIBOINS LINK » då sö er vo Re O7 Ruda, öster om Motala 
F (58?33'N.B.) 

» Doktor J. W. LAGERSTEDT ... «sv 09 Askersund. 

3:0 Från vestra delen af Göthaland. (V) 
Hr Apothekaren H. J. EKxeBerG . . « « V2 Götheborg. 

4:o Från Svealand eller mellersta Sverige. (M) 
BERG G. LÖWERNBJELMo.. + sb so sc ce M5 Klockhammar (59923'N.B.) 

: 13 mil N.V. fr. Örebro. 
» Brukspatron Jacoues vpE Ron ... M6 Svabensverk (61933'N.B.). 

» Målaren AvG. Frepricisson . . . . M7 Norberg i Westml:d 6019. 

") Signaturerna äro, så vidt möjligt varit, desamma som förut blifvit 

begagnade uti tabellen för observationer å växter under år 1848. 

Jämför anm. vid obs. på djur för 1849, här förut sid. 60. 



5:o Från norra delen af Sverige. (N) 
Sign. Ställets namn och läge. 

Hr Bruks-Insp. J. F. BJÖRKMAN « + + + Ni Tolffors bruk vid Gefle. 

». Brukspredikant. N. ÅSLInN . . «++ N2 Galtströms bruk (621”N.B.) 

» Brukspatron L. WERN ss cc: N2b Andersforss bruk, Bergsjö 
S:n Norra Helsingland. 

» Apothekaren M. Dytr «see >- N3 Skellefteå (64”42'N.B.). 

Löfsprick- = Blom- Frukt- 
ning. ning. mognad. 

Aesculus hippocastanum. ; 

S4 14 Maj 26 Maj 30 Sept. 26 Oct. fEtt, 3 nätter å rad i bör- 

O1 8 Maj 31 Maj — — jan af Oct. ovanligt 

= jr . tidigt inträffadt starkt 
Ö1b 3 Maj 24 Maj 14 Oct. 2 Oct. frostväder, gjorde Iöf- 

03 225Meji PN 5 SÅ fällningen tidigare än 

OR SSM Så ÄR ” vanligt. 
Observationen = anställd 

vid Wadstena. 

Den 17 Mars kl. 2 em. 

+ var 11? varmt; d. 29 

| April kl. 14 em. 22"; 

Löffällning. Anmärkningar. 

Ö9 20 Maj 9 Juni — JD 

5 mellan dessa observa- 

V2 2 Maj 24 Maj FR är tioner var medelvär- 
man ringa hvilket ha- 
de betydligt inflytan- 
de på vegetationen. 

Observationen = anställd 
vid Prästhytte bruk 
vid Hedemora; finnes 

ej vid Norberg. 
M7 22 Apr. 16 Maj — — 

Alnus glutinosa. 

O1 — 1 Mars — — 

5 Maj å Må 30 Aug. 16 Oct. r Observationen anställd 3 
—— Ma — — . 7 a 

Ö9 20 Maj 20 KR a EN mil -t tom koper 
V2 3 Maj 15 Mars — — 

M6 20 Maj 30 Apr. 2 Juli — 

N2 25 Maj — — 16 Oct. 

N2b 25 Maj = — = 

Alnus incana. 

01 12 Maj — — — 
Ö5 ska 7 Maj oe SÅ Observationen anställd 3 

M5 14 Maj 20 Apr. ES SG mil utom Skenninge. 

M6 20 Maj 30 Apr, 2 Juli 2 
N2 31 Maj — — 20 Oct. 

Amygdalus persica. 

54 — 10 Maj at a 



S4 
Ötb 
Ö4 
O5 
V2 
N2 

Öt 
Ö1b 
Ös 
09 
V2 
M5 
M6 

N2b 

: Ötb 
09 
N2 

Ötb 

Sc 
Oi 

= 0 

rr ME bd Löffällning. Anmärkningar. 

Anemone nemorosa. 

— 18 Apr -— 
16 Apr. 1 Maj — — 
— 19 Apr — — 
— 20 Apr. 31 Maj -— 
— 20 Apr — — 
— 29 Apr = — 
— 15 Apr — — 
— 14 Apr — — 

— 22 Apr. — — 
— 12 Maj — — 
— 26 Åpr. -— — 
— 23 Maj — — 
— 10 Maj — — 

Berberis vulgaris. 
16 Maj 3 Juni 21 Sept. 30 Oct. 
7 Maj 20 Maj — — 
1 Juni — — — 

19 Maj 9 Juni — — 

3 Maj — — == 

31 Maj — — ej ännu d.25 Oct. 

Betula alba. 
— 12 Maj = — 

27 Apr. 12 Maj 28 Aug. 415 Oct. pr; 
17 Maj 26 Maj skr od Ej SR utslagen d. 17 

20 Maj 25 Maj — — : 

4 Maj — -— = Våren inträffade detta år 

14 Maj — = nära 14 dagar sednare 

25 Maj 29 Maj 10 Juli JE än vanligt. Först i de 

28 Maj — fre 18 Oct. sista dagarne af April 

31 Maj = se 19 Sept. gick snön bort på slät- 

terna och i skogen ej 
förr än omkr. d. 20 
Maj, vid hvilken tid in- 
sjöarne sköljde. Efter 
den mycket kalla vä- 
derlek, som under den 

25 Maj 25 Maj Sa 5 föregående tiden från 

Göllurs ef Maj månads början va- 

20 Mej 10 Aug. 20 Sept. — - rit rådande, inträder 

AN 23 Tä kex 2 hastigt d. 24 en ovan- 

208 6 Aug, 2 fre ligt stark värme, hvar- 

efter — löfsprickningen 

Campanula persicifolia. gick så fort och nä- 

16 Juli IISeptut I == stan samtidigt för de 

Cardamine pratensis, 
10 Moj 

25 Maj 

flesta växter att någon 

väsendtlig skilnad i tid 

sd DN es dem emellan knappt 

kunde bemärkas. N2b 



90 

Blom- Frukt- 
Löfsprick- ; Löffällning- 

ning. Ding: mognad. D 

Ötb — 5 Maj 10 Juli = — 

O5 — 29 Maj mm ped 

Vv2 — 10 Moaj — — 

N2 — 24 Juni fas ant 

Chelidonium majus. 

54 Ma) es - 

01 ES ONMaj ee a 

Otb 20 Maj; . .205Aug:L — 

05 -— 22 Maj -— fara 

Chrysanthemum leucanthemum. 

Oib — 46 Juni 12 Aug. — 

Ört o— 30 Maj — an 

05 — 21 Juni — — 

09 — 20 Juni — — 

N2 — 7 Juli — — 

€olehicum autumnale. 

S4 42 Apr. 20 Sept. — — 

05 — 6" Sept. a OJ AUBELE 

Convallaria majalis. 

S4 29 Apr. 26 Maj — Keel 

O1 — 25 Maj — — 

Otb — 25 Maj 214 Åug. — 

04 — 10 Maj — — 

05 — 2 Juni — pass 

07 — 1 Juni — — 

O6 — 29 Maj — — 

M6 — 4 Juni — — 

N2 — 14 Juni = — — 

N3 — 2 Juni = — = 

N2b — 4 Juni — = 

Corylus avellana. 

S6 — 5 Mars — — 

S4 5 Maj 14 Febr. — 26 Oct. 

Då 1.12 Majna21 Hebre so — — 

Ö1b 4 Maj 20 Jan. 5 Oct. 7 Oct. 

Ö5 17 Maj 26 Apr. — — 

09 — 16 Apr. — =S 

V2 3 Maj 13 Mars — — 

Crategus oxyacantha. 

S4 6 Maj 6 Juni 4 Oct. 29 Oct. 

O1 4 Maj — — — 

Ö1b 5 Maj 27 Maj 3 Sept. 16 Oct. 

Anmärknisgar. 

Observationen = anställd 

vid Wadstena. 

Ej någon frukt mogen i 
Bot. Trädgården. 



ALONG > 

Löfsprick- = Blom- Frukt- 
ning. ning. mognad. 

O5 418 Maj 6 Juni — 
V2 30 Apr. — — 

Löffällning. Anmärkningar. 

Crocus vernus. 

S6 -— 6 Mars - — 
54 6 Mars 18 Mars — a 
O1 — 29 Mars — = 
Oib — 21 Mars — — 
05 — 3 Maj -— — 
VvV2 — 4 Apr. o— — 

4 Cynanchum vincetoxicum. 

Oib — 27 Maj 29 Aug. 
O5 om 9 Aug. — Inflyttad i trädgård för- 

lidet år fr. Calmar Län. 

Daphne mezereum. 

N6 — 15 Apr. — — 
SM 8 Maj 12 Apr. — — 
Ot 16 Apr. 31 Mars — — 
Öfb 20 Apr. 28 Jan. 29 Juli 5 Oct. 
V2 4 Apr. 12 Mars — — 
M6 15 Maj 3 Maj 5 Aug. — 
M7 25 Febr. 8 Apr. [trol. tvärtom: Red:s anm.]. Klackberget, Norberg. 
N3 — 23 Maj = 

Epilobium angustifolium. 

O1tb 28 Juni 30 Aug. 
O5 — 13 Juli — — 
09 — 10 Juli 415 Aug. — 
N2 — 22 Juli — — 
N2b — 46 Juli — — 

$ Equisetum arvense. 
Oib — 30 Apr. — — 
V2 — 29 Apr. — — 
M5 — 14 Maj — — 
N2 — 23 Maj = 206 

Fagus sylvatica. 

S4 414 Maj -— — 20 Oct. 
Ö1tb 10 Maj 23 Maj 29 Oct. 17 Oct. 
O5 17 Maj 27 Maj — — 
V2 10 Moaj = — pl 

Fragaria vesca. 

S6 16 Maj — = 2 
54 2 Apr. 26 Maj -— — 
O1 -— 20 Maj 419 Juni — 



SR GGN 

FRE om FÖRE Löffällning. Anmärkningar. 
ning. ning. mognad. > 

Oib — 8 Maj 16 Juni -— 
04 — 20 Maj — = 
05 — 25 Maj 12 Juli — 
O7 — 22 Maj = — 
09 — 23 Maj 28 Juni — 
V2 — 4 Maj 25 Juni — 
M6 -— 26 Maj 28 Juli — 
Ni — 28 Maj 10 Juli — 
N2 — 3 Juni 24 Juli — 
N3 — 43 Juni = — — 
N2b — 30 Maj — — 

Fraxinus excelsior. 
S4 20 Maj = — 28 Oct. 
O1 — 8 Maj — — Efter några starka frost- 
Otb 25 Maj 17 Apr. 20 Sept. 410 Oct. nätter i början af må- 
04 — 24 Maj — — naden orsakades all- 
O5 26 Maj 20 Maj — — män loffällning i för- 
09 24 Maj — — — tid; d. 19 Oct. hade 
V2 20 Maj 8 Maj — 10 Oct. asken fällt alla löf. O5 

Galanthus nivalis. 

S6 — 8 Febr. — — 
4 26 Jan. 14 Febr. — — 
Oi — 21 Febr.. — — 
Oib — 1 Febr. — — 
Mig oc "AME ES = 
O5 — 17 Apr. — — 
V2 — 15 Febr.  — — 

ju Geranium sylvaticum. 

ös AT 5 rg 16 Aug. oo Observationen från Vv. 
zz =S od EN a | Hargs socken. 09 — 6 Juni — — 7 
M6,. — 9 Juni — — 
NÖBTIEES 4 Juni — — 

Glechoma hederacea. 

S6 5 Maj — — -— 
O1 — 3 Maj — -— 
Oib — 2TEAPE: 250JuH — 
(Zn = ONE NOG Maj 22 dl; 
05 — 8 Maj -— = 
09 — 20 Maj — ok 
Ver om 7 Maj = CAG 
N2 — 9 Juni — — 

e. Hedera helix. 
O1b 30 Maj — -— -— Ej blommat i år. 



Blom- 
Ding: 

Löfsprick- 
ning. 

ad. Löffällning. Aumärkningar. 

Helleborus niger. 

Ss4 — 
V2 — 

i Dec. o. Jan. 

20 Febr. 

Hypericum perforatum,. 

(4 = s20KJai 
O5 — 21 Juli 

Juglans regia. 

S4 20 Maj 5 Juni 

Ötb 9 Maj 4 Juni 

Ös 2 Juni — 

Ligustrum vulgare. 

S4 6 Maj 7 Juli 
O1ib 7 Maj 9 Juli 
O5 17 Maj 1 Aug. 
N2b 28 Maj = 

20 Aug. — 
— — 

D. 10, 11, 12 Oct. in- 
träffade så stark frost 
(39 å 4) att valnötter- 
na bortfröso och blefvo 

alldeles oanvändbara. 

Efter en stark frostnatt 

svartnade löfven. Ob- 
servation anställd på 
en två år gammal, af 
nöt uppdragen planta. 

10 Oct. 18 Oct. 

20 Oct. 7 Oct. 

6 Oct. — 

23 Oct. Blomma vid Spellinge i v. 
25 Oct. 

= | Hargs socken 12 Juli. 

Lilium candidum. 

S4 16 Febr. — 
Oib  — 21 Juli 
05 — 12 Aug. 

Lonicera periclymenum. 

54 20 Febr. 27 Juni 
O1 — 27 Maj 
O1ib 5 Maj 26 Juli 
05 416 Maj 28 Juli 

16 Oct. 30 Oct. 

2xSöpte RN på elt mycket 
a SE skuggigt ställe. 

Lonicera xylosteum. 

S4 26 Febr. 30 Juni 
O1ib 8 Maj 22 Juni 
O5 21 Maj 2 Juni 
V2 8 Mars 7 Juli 
N2b 28 Maj 2 

Narcissus pseudonarcissus. 

54 26 Febr. 23 Apr. 
O1 — 28 Apr. . 

Oib — 27 Apr. 
04 — 1 Maj 
MR 40 Maj 
V2 — 8 Apr. 

6 Sept. — 
19 Aug. — 

| 

-— — ff" $ 
— ES Kd 

die Sy - ER Tv SR 
a js | Vit 

sö XW 
= Ar SÖN 

TES 



-— MAN 

Löfsprick- = Blom- Frukt- 
I 3 Löffällning. Anmärkningar. 

ning. ning. mognad. Dp oc 

Nuphar luteum. 

Dib — Jun: VÄNÅnSe 
O5 — 30 Juni — — 
09 — 5 Juli — = 

V2 — 26 Maj == 2A 
M6 — 6 Aug. pen — 

Orchis latifolia. 

Otb — 16 Maj — = 

Orobus vernus. 

54 — 4 Maj = 2 Juli — 
Oib — 25 Maj 25 Juli — 
05 -— 4 Juli — — 
V2 — 9 Maj = — = 

YT Paris quadrifolia. 

Otb — 26 Maj 22 Aug. — 
05 — 25 Maj — — 
09 — 28 Maj e = 
M5 5 Maj 2 - el 
N2 — 26 Juni = — —— 
le 42 Juni = 

Philadelpbhus eoronarius. 

ST 4 "Maj 207 JUDI = 48 Oct. 
Otb 3 Maj 20 Juni — 24 Oct. 
04 — 20 Juni — — 
Ö5 20 Maj 4 Juli => = 
O9 26 Maj 40 Juli — — 
Ne 30 Maj? . 6 ak — —— 

Pinus larix. 

54 6 Maj 14 Maj — 20 Oct. 
V2 6 Maj = — = 

Polemonium ecoeruleum. 

S4 — 20 Juni — — 
Oib — 40 Juni 20 Sept. — 
04 — 20 Juni — -— 
O5 — 9 Juni 9 Aug — 
09 = 23 Juni — = 

Populus tremula. 

S6 — 12 Apr. — — 
Otb 7 Maj 5 Mars 20 Juni 21 Oct. 
Ö5 22 Maj 24 = at 
Ö?7 30 Maj — = SE Si 



— 95 — 

Löfsprick-= = Blom- Frukt- Löffällni 
; ning. ning. mognad. Oe 

09 25 Maj 25 Apr. 6 Juni börj. af Oct. 
V2 — 12 Apr. — — 
M6 25 Maj 418 Maj = 4 Juli — 
N1 27 Moj — — — 
N2 3 Juni | — — 15 Oct. 
N2b 314 Maj 15 Moj — = 

Primula elatior. 

84 2 Mars 8 Maj == = 
O1b — 7 Maj — or 
04 — 14 Maj — = 
V2 — 5 Maj -— EA 

Primula veris. 

S4 2 Mars 8 Möj — =5 

O1 — 3 Maj — ps 

O1b — 6 Maj 46 Juli — 
05 — 13 Maj — — 
07 — 17 Maj — == 
09 — 143 Maj — = 
V2 -— 7 Maj > —S 
M5 — 411 Maj = pre 
Ni — 12 Moj = ss 

Prunus padus. 

S4 12 Maj 20 Maj — — 
O1 4 Maj 25 Möaj — — 
O1b 5 Maj 22 Maj 10 Sept. 20 Oct. 
04 — 24 Maj — RA 
05 414 Maj 27 Maj — — 
07 — 23 Maj SN — 

09 413 Maj 27 Maj — — 
V2 2 Maj 16 Maj — - 
M5 4 Maj 25 Maj = — 
M6 24 Maj 30 Maj 22 Sept. — 
Ni o— 28 Maj SE AA 
N2 26 Maj —S = 
N3 4 Juni 412 Juni — — 
N2b 4 Juni 3 Juni — — 

Pulmonaria officinalis. 

S6 — 24 Apr. — — 
O1 — 1 Maj — - 
O1b 28 Apr. — — 
04 — 17 Apr. = — — 

Pyrus malus. 

MA 8 Maj 27 Maj: 6: Oct 30 Oct. 

Anpomärkningar. 



gr SR a 

Löfsprick- He Fiukg- Löffällning. Anmärkningar. ning. ning. mognad. D d 

Öt 14 Maj 28 Maj — — Fruktmognaden hindra- 
Oib 2 Maj 25 Maj 16-0ct. 5 Nov. des efter d. 10 Oct. 
O5 29 Maj 29 Maj — — af inträffande starka 
09 28 Maj 1 Juni — — frostnätter, så att fruk- 
V2 10 Maj 19 Maj — — ten förfrös. 05 
Ni -— 25 Maj — — Observeradt på simpla 

fruktträd, sådana som 
Noble Sn; os OLJuni as AA förefinnas här i orten 

och hvarå frukten säl- 

lan hinner till full uercus robur. 
S mognad. N2b [SET i TR = 

O1b 21 Maj 31 Maj 16 Oct 25 Oct. 

- 

O5 27 Maj — — — 
075-41 Juni — — — 
ORGAN SR un — — 
V2 16 Maj — = — 

Ranunculus ficaria. 

S4 — 18 Apr. — — 
O1 — 4 Apr. — — 
Oib — 8 Apr. 414 Juni -— 
04 BMA) or oa 
05 — 30 Apr. — — 
07 -— 14 Maj — — 
DIEN grrlö Maj! I ee = 
V2 = "18720 Mars” —= — 

Ribes rubrum. 

S4 5 Maj 14 Maj 419 Juli 30 Oct. 
O1 3 Maj 14 Moj — — 
O1ib 29 Apr. 20 Maj 28 Juli 20 Oct. 
Ö4 — 22 Maj = — 
O5 11 Maj 18 Maj 4 Aug. — 
09 13 Maj 26 Maj — — 
V2 29 Ape. 3 Maj 26 Juli — 
M6 7 22 Maj "29 Maj ot ZilNug, ES 
Ni 4 Maj — == — 
N2 24 Maj — = 22 Oct. 
N3 — SÄNGNI dör — 
N2b 28 Maj 30 Maj = — 

Rosa centifolia. 

S4 8 Maj 6 Juli 21 Sept. — 
O1 14 Maj -— -— 
O1ib 7 Maj 10 Juli — 17 Oct. 
O57T:20 Maj 46 Juli = OS 
V25 Mij 260uli — -- 



Löfsprick= = Blom- Frukt- 

ning. ning. mognad. 

: Rubus ideus. 

Ötb 6 Maj 25 Maj 24 Juli 

04 — 10 Juni — 

Ö5 416 Maj 418 Juni 9 Aug. 

09 — 25 Juni -— 

V2 2 Möaj — 28 Juli 

M6 22 Maj 6 Juni 22 Aug. 
— 9 Juli — N2 

N2b 27 Maj = — — 

Salix caprea. 

S6 — 22 Apr. — 

O1 — 16 Apr. — 

Ötb 9 Maj 4 Febr. 7 Juni 

Ö5 17 Maj 29 Åpr. — 

Mo. 10. Maj 20 Apr. = 

M5 — 29 Apr. — 

Ner 25 Maj 

Sambucus nigra. 

S4 6 Maj 30 Juni 20 Octob. 

O1 3 Maj — — 

Ötb 25 Apr. 3 Maj 10 Oct. 

Ö5 21 Maj 26 Juni — 

09 — 11 Juli — 

Von 3 Maj” 7 Juli — 

2 Scabiosa succisa. 

Ob = 5 Sept.5 — 

05 — 16 Juli — 

09 — 1 Septs. 

; Secale cereale. 

a ro = 
Oi — 6 Juni — 

05 — 24 Juni 20 Aug. 

07 — 16 Juni — 

09 - 23 Juni 14 Aug. 

Ni — 26 Juni 24 Aug. 

No — =:o44 Juli 1 Sept. 

Solanum dulcamara. 

54 — 30 Juni 22 Sept. 

Ö1tb 16 Maj 27 Juni 419 Sept. 

fee 27 Jon ir 

7 Solidago virgaurea. 

Oih — 15 Juli 10 Aug. 
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Löffällning. 

20 Oct. 

STRESS 

[lo] 

FäilaSta 

a 

lSKSATNG bd 

fö 

Åx 
Ax 
Ax 

Ax 

Anmärkningar. 

x d. 28 Maj. 
d. 26 Maj. 
d. 30 Maj. 
d. 30 Maj. 

d. 29 Maj. 
d. 2 Juni. 



Frukt- 
mognad. 

Sorbus aucuparia. 

16 Aug. 

22 Sept. 

Syringa vulgaris. 
— 

— 

22 Oct. 

Tilia parvifolia. 

7 Nov. 
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Löffällning. 

FstaEPel 
25 Oct. 

10 Oct. 

Trifolium pratense, sativum. 

25 Aug. 
— — 

Triticum vulgare, hybernum. 

Tulipa gesneriana. 

Löfsprick- = Blom- 
ning: ning. 

O5 — 26 Juli 
09 — 23 Juli 
N2 — 3 Aug. 

Ott: 12 Maj 3 Juni 
Oib 4 Maj 28 Maj 
05 19 Maj 4 Juni 
09 20 Maj 4 Juni 
23 Maj to 2-Juni 
M6 26 Maj = 3 Juli 
N2 24 Möj — 
N2b 28 Maj = 

S4 4 Maj 31 Maj 
Ott 4 Maj 31 Maj 
O1b 20 Apr. 28 Maj 
O4 — 10 Juni 
05 17 Maj 4 Juni 
07 — 1 Juni 
097-20. Maj> 4, Juni 
V2 3 Maj 26 Maj 
Ni — 6 Juni 
N2 23 Maj — 
N2b 28 Moj — 

Oib 7 Maj 25 Juli 
Ö9 25 Moj 22 

Oib — 13 Juni 
05 — 17 Juni 

Oi — 12 Juli 
Os5 — 15 Juli 
09 — 15 Juli 

54 -— 14 Maj 
01 — 25 Maj 
Ötb 1 12 Moj 
04 — 22 Maj 
ÖS: = 26 Möj 
V2 — 11 Moj 

29 Aug. 
28 Sept. 
4 Sept. 

Anmärkningar. 

Stod länge färdig till löf- 
sprickning men hin- 
drades af den starka 
kylan, så ock andra 
vexter. N2b 

Ax d. 30 Juni. 

Ax d. 26 Juni. 

Uppskjutit 2 tum ofvan 
jord d. 10 Februari. 



Löfsprick- 
ning. 

Frukt- 
mognad. 

Blom- 

ning. 

Tussilago petasites. 

S6 — 20 Apr. = — 
V2 — 29 Apr. — 

Ulmus campestris. 

O1 — i Apr.slut, — 
O1b 12 Maj 7 Apr. 415 Juni 
Ö5 417 Maj 2 Maj a 
O9 20 Maj — — 
V2 8 Maj 24 Apr. — 
M5 — 8 Maj — 

fr Vaccinium myrtillus. 

a EES. Maj. ö 3 
O1b 8 Maj 22 Maj 
O5 — 5 Juni — 
09 — 27 Maj 15 Juli 
V2 — 11 Moj — 
M6 23 Maj 3 Juni 418 Aug. 
N2 — 1 Juni 24 Juli 
N3 — 10 Juni — 
N2b — 28 Moj — 

2 Verbascum thapsus. 

Oib — 12 Juli .( 187Aug: 
05 — 14 Juli — 
09 — 2 Aug. — 
N2 — 25 Juli — 

Viburnum opulus. 

54 6 Maj 6 Juni — 
O1 — 15 Juni — 
MIbr1T2 Maj 3 Juoi 28 Oct. 
O5 25 Maj 4 Juli — 
09 — 24 Juni — 
V2 10 Maj — — 

Viola odorata. 

S6 — 8 Apr. — 
54 11 Apr. 23 Apr. — 
O1 — 1 Maj — 
Oib — 16 Apr. 20 Juli 
SRA 14 Maj > — 

Vitis vinifera. 
54 13 Maj 17 Juli 9 Oct. 
O1b 25 Maj 30 Juni 2 Nov. 

99 

Löffällning. 

30 Oct. 

22 Juli 20 Oct. 

li föl: KE 

31 Oct. 

20 Oct. 

Anmärkningar. 

Drufvorna på kall jord 
små och ej fullkomligt 
mogna. 
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2:o Tabell 

för observation af blommornas dagliga öppnande och slutande. 

Sommar-solståndet. 
blomman blomman 

Namn. A 
öppnar sluter 

sig. sig. 

ATenariar rubrd: sikapikdet st -ke N2 kl. 10 f.m. kl. 2 e.m. 
Calendula officinalis . . . .. .. OTH URI. Sf. mkl> 3ea 
CiChoriumTintybus + sco + es sa O1b kl. 7f.m. kl. 4 e.m. 
Leontodon taraxacum . ..... O1b kl. 6 f.m. kl. 6 e.m. 

— SS TREES då N2 kl. 6f.m. kl. 6 e.m. 
INVIG PIA RalDA oe ce 66. ee... sele O1tb kl. 8f.m. kl. 5 e.m. 

— =E AEA e Aa SNR: EI: Ori. klo gia beg 
OBNOthera ihiennisPs ss. se secs . O1ib kl. 7 e.m. vissnar följande dag. 
Sonchus oleraceus ..... sr ÖL Kl. 9 farOkl SA em: 
Tragopogon pratensis ...... O1tb kl. 6 f.m. kl. 12 middag. 

Inga observationer hafva inkommit på blommornas öppnande och 
tillslutarde under vår- och höst-tiden. 

2. Gediget jern funnel i en stuff af s. k.”pe- 
trificeradt träd” "). —Hr Magister Banr hade genom Hr L. 
SvAnBErRG meddelat följande: 

»Sysselsatt med några försök att använda svafvelalkali vid 

analys af åtskilliga mineralier, för hvilka försök jag utber mig 

att vid ett följande tillfälle få till Kongl. Akademien inkomma 

med redogörelse, behöfde jag äfven undersöka någon myrmalm 

eller dylik förening, som på samma gång hölle jern, lerjord 

och fosforsyra. Ett stycke s. k. petrificeradt träd från en flott- 

holme i sjön Ralången i Småland föll mig dervid i handen, och 

såsom visande sig vara något analogt med en myrmalm, syntes 

det mig lika väl svara mot det ändamål jag åsyftade. 

Vid pulveriseringen utaf en liten bit deraf märktes hårda 

och sega korn, hvilka ej ville gifva efter för påtryckningen med 

agatpistillen, och till min särdeles stora förundran fann jag, att 

+) Härtill Tab. II. 
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jag hade för mig kornjoch smärre gryn af metalliskt jern. De 
läto utplatta sig under hammaren, drogos af magneten, gåfvo 
vätgas med saltsyra 0. s. v. 

Den första frågan var naturligtvis den: har detta jern bil- 

dats inom sjelfva trädbiten, t. ex. genom reduktion af något 

lösligt jernsalt, hvarmed den varit genomdränkt, i hvilket fall 

detta vore det första tills dato kända exempel på natift fellu- 

riskt jern, och således af den yttersta märkvärdighet? Eller är 

det metalliskt jern, som utifrån inkommit i den trädstubbe; 

hvari biten setat, t. ex. en spik, en nagel, ett qvarlemnadt 

stycke af något verktyg eller dylikt, som förrostat till en del, 

men qvarlemnat några metalliska punkter såsom vedermälen af 

sin dervaro? — Den kemiska analysen, i förening med en nog- 

grannare yttre undersökning, skulle härom kunna lemna någon 

upplysning. 

Ehuru jag icke medbunnit göra någon mera fullständig un- 

dersökning, har likväl vid det lilla, som hittills blifvit åtgjordt, 

tillräckliga anledningar yppat sig att anse detta jern bildadt inom 

trädet, och jag tar mig friheten framlägga för Akademien de 

resultater, till hvilka jag hittills kommit, förbehållande mig att 

framdeles få inkomma med en fullständigare afhandling i ämnet. 

Då jernet uti ifrågavarande stuff, ifall nemligen det kan 

visas, att det icke är någon hytteprodukt, utan på stället bil- 

dadt, är det första exemplet på natift telluriskt jern, åtmin- 

stone ett sådant, hvars genealogi, så till sägandes, kan följas, 

är det af vigt, att så mycket möjligt är, konstatera sjelfva fak- 

tum, 'och af denna orsak hoppas jag vara ursäktad, om jag vid 

dess omtalande nödgas falla in i en utförlighet, som eljest här 

icke vore på sin plats. 

Stuffen är tagen från en s. k. flottholme i sjön Ralången 

(Marbäcks socken, Norra Wedbo härad) i Småland, hvilken mel- 

lanåt, stundom efter flera års vistande under vattnet, uppkom- 

mer till dess yta under några dagar om hösten, vanligen i 

Augusti eller September månader. Denna holme synes vara en 
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utskjutande landtunga, som blifvit undergräfd af något vatten- 
drag, och har varit skogbeväxt, emedan öfverallt på densamma 

lära finnas qvarstående stubbar efter träd, hvilkas ved, att 

dömma efter ett afsågadt stycke, hvilket jag för flera år sedan 

sett på Kathrineholms egendom, under hvilken holmen hör, 

stundom, eller i allmänhet, jag vet icke hvilketdera, synes vara 

fullkomligt frisk. Det är dock att anmärka, att nyssnämnda 

vedstycke, hvilket jag såg, var af furu, när deremot ifrågava- 

rande jernförande trädbit, af skäl, som jag längre fram kommer 

att nämna, synes härstamma af löfträd, troligen ek. 
När jag för några år sedan erhöll densamma af Enkefru 

Grefvinnan EBBA Sparre, medföljde en etikett af hennes aflidne 

mans, Majoren Grefve G. A. Sparres, hand, så lydande: »Denna 

»trädbit är tagen d. 28 Aug. 41798 utaf den största stubben 

»på den besynnerliga flytande holmen uti sjön vid Cathrineeholm 

»i Småland, och hvilken holme efter 4 års vistande under vatt- 

»net då dagen förut var uppkommen ånyo. På denna stubbe 

»stå åtskilliga koppartaflor,, som utvisa de tider, den varit syn- 

»lig, och när den af Konung Gustaf 3 varit besökt.» 

Ifrågavarande stuff (eller rättare stuffer, ty de äro tvenne: 

den ena af omkring 29 gr. vigt, den andra, sedan ifrån den- 

samma blifvit aftaget till analys, vägande omkring tredjedelen 

så mycket) visar sig vid första påseendet tydligt och otvetydigt 

såsom en brun trädbit, med öfverallt fullt igenkännelig organisk 

struktur. Fäster man sig ej vid denna, skulle man, att dömma 

af det yttre utseendet för öfrigt, tro sig hafva ett stycke sjö- 

malm för sig. Hårdheten är dock något större än sjömalmens, 

hvilken den repar, äfvensom sjömalmen är något sprödare. Pul 

vret är gulbrunt, och uppslammas det i vatten, sjunker väl 

största delen deraf till botten, men en annan del gör med vatt- 

net en emulsion, som går lika grumlig genom filtrum, och icke 

ens efter trenne veckor visat minsta benägenhet att klarna. 

Eg. vigten af den ena biten, vägd i vatten sådan den är, 

visade sig =3,854, den andra =3,940. Dessa bestämmelser 

äro 
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äro likväl ganska opåhtliga, dels till följe af det metalliska jer- 

nets ojemna fördelning, dels emedan der ännu fanns qvar en 

qvantitet luft, hvilken jag ej vågade utdrifva genom kokning. 

Om man pulveriserar ett litet prof, låter detsamma med 

största lätthet söndertrycka sig i morteln, men man känner med 

detsamma under pistillen hårda och sega jernkorn. Hvarhelst 

på stuffen man stryker med en fil, framkommer öfverallt me- 

talliskt jern. Detta jern förefinnes dels i pulverform, dels sam- 

ladt i kompakta, än runda, än kantigt afrundade korn, dels 

också i lameller. Några hafva en vigt af ända till en deci- 

gramm och deröfver. Om man söndertryckt mineralet i mor- 

teln, men utan att rifva, och sedan frånsiktar det gröfre, består 

detta dels af de gröfre jernkornen, dels af omagnetiskt jern- 

oxidhydrat med inblandadt pulverformigt jern, men hvars massa 

1 förhållande till det öfriga är för liten, för att kornet kan lyf- 

tas af magneten. Det fina pulvret kan med magneten, ehuru 

endast ofullständigt, delas uti pulverformigt jern, som utvecklar 

vätgas med saltsyra, samt ett omagnetiskt pulver. Huruvida 

ibland det pulverformiga jernet finnes jernoxidul kan jag ännu 

icke bestämdt säga. Det omagnetiska utgöres af jernoxidhydrat 
och organiskt. 

Ibland de frånsiktade gröfre kornen träffar man liksom 

små spånor med fullt tydlig organisk struktur; men som för 

filen visa metalliskt jern. Detta finnes der mest i pulverform. 

Med en starkt aggranderande loupe eller under sammansatt mi- 
kroskop i reflekteradt ljus synas trädfibrerna tydliga, och mellan 
eller uti dem ligger jernpulvret i högst fin mekanisk fördelning. 

På den större stuffen finnas några ställen, der kornen af jern- 

pulvret hafva en mätbar storlek, och der de ligga i runda ku- 

lor efter hvarandra, alldeles som kulorna på ett radband. Fem 

stycken dylika, af hvilka en är dubbel, intaga en längd af en 

millimeter. På annat ställe hafva kulorna lossnat och bortfallit, 

men qvarlemnat groparne efter sig, och det hela har alldeles 

utseendet af organiska celler. 

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 3. 2 
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Det jern, som finnes i större massor, eller såsom korn, 

är smidbart, ehuru till en ringare grad, samt är ganska po- 

röst. När man filar eller slipar ett sådant, stöter man stän- 

digt på håligheter, inuti beklädda med ett oxideradt anflog. Om 

man upphettar ett sådant jernkorn, så rengjordt som möjligt, 

erhåller man spår af torr organisk destillation. Den eg. vigten 

af detta jern är ganska låg Uti ett försök fann jag den 

=6,248; uti ett annat =6,4972, allt efter som det lyckats er- 

hålla profvet mera rent från mekaniska inblandningar. Ett tredje 

försök gaf =56,6255, men här hade jag hamrat kornen, för att 

rena dem, men också derigenom ökat deras täthet. 

Tar man något litet af massan emellan jernkornen i stye- 

ket, samt för öfrigt hvar som helst och öfverallt, och lägger 

på objektivglaset under mikroskopet med stark förstoring, samt 

utlöser jernoxidhydratet med en droppe saltsyra, så finner man 

ett skelett af trädsubstans med den organiska cellstrukturen så 

fullt igenkännelig, att man jemte cellerna upptäcker kärlknippen, 

hvilka, enligt en upplysning Hr Professor WamiBErc lemnat. göra 

trädsubstans af löfträd igenkännelig från den af barrträd. 

Jag bemödade mig länge förgäfves att under mikroskopet 

kunna upptäcka det pulverformiga jernet, hvilket jag förmodade 

mig kunna finna regelbundet aflägradt i cellernas former. Om 

ett stycke slipades, så var det sannolikt att dessa fina mikro- 

skopiska punkter skulle oxideras lika fort som deras yta blot- 

tades. Om deremot detta jern substituerades af en annan min- 

dre lätt syrsättlig metall, och som tillika icke angripes af salt- 

syra, så hoppades jag kunna bortskaffa jernoxidhydratet samt 

få se metallatomerna aflägrade uti trädsubstansen. = Till den 

ändan lades några tunna flisor i en utspädd lösning af salpe- 

tersyrad silfveroxid, och uttogos efter ett par dagar samt tvät- 

tades omsorgsfullt med vatten och kaustik ammoniak: men för- 

söket lyckades icke. Jag hade ej kunnat borttvätta allt silfver- 

salt, och saltsyra borttog väl jernoxidhydratet, men lemnade en 

blandning af chlorsilfver och metalliska silfverflittror. Om biten, 

utan att behandlas med saltsyra, slipades, så var väl jernet, 



— 105 — 

men blott partiellt, såsom jag sedan lärde af analysen, substi- 

tueradt af silfver, men det mjuka silfret drog sig vid slipningen 

öfver ytan, så att jag endast fick en streckig silfveryta. För- 

söket hade i alla fall, äfven om det lyckats, icke varit afgö- 

rande, ty den invändning hade alltid kunnat göras, att de or- 

ganiska ämnen, som qvarfunnits i biten, hade reducerat silfret; 

Om man skulle behandla tvenne spånor af någon ved med 
myrsyradt natron eller med oxalsyra, och sedan inlägga i en 

lösning af ett silfversalt eller guldehlorid, skulle kanhända en 

dylik företeelse visa sig. Om försöket lyckats, hade det såle- 

des kommit att visa metalliskt silfver med organisk struktur, 

men det hade kanhända ej bevisat, att detta silfver intagit det 
förut varande jernets ställe. 

Jag lyckades bättre och mera afgörande på ett annat sätt. 

I anledning af den nickelhalt jag funnit vid analysen, hoppades 

jag att kunna upptäcka något analogt med de Widmanstättenska 

figurerna. Det största jernkornet, af en utplattad form, slipa- 

des på den ena sidan och polerades, samt anlöptes till halm- 

gult eller något mera. Ingen ting annat visade sig, än en nå- 

got ojemn anlöpning, samt spridda korn och punkter, som bi- 

behållit sin hvita yta, och som voro en legering, hvilken jag 

sedermera återfick i analysen. Deremot om den polerade biten 

för några ögonblick indoppades i en utspädd lösning af svafvel- 

syrad kopparoxid, fick dess yta ett helt annat utseende. Kop- 

 parn hade utfällt sig olika, på somliga ställen alldeles icke, på 
andra obetydligt, allt efter som lösningen kommit i beröring 

med en mer eller mindre elektronegativ legering. På de ställen 

der kopparn starkast utfällt sig, tyckte jag mig under mikro- 

skopet kunna upptäcka spår till organisk struktur; men det var 

alltför oredigt och otydligt, och kunde likaväl vara en kristalli- 

sation. Med en annan bit af stuffen, som slipades och pole- 

rades, lyckades jag vida bättre. Kopparn slog äfven här ojemnt 

an, och på de ställen, der den mest utfällt sig, visade sig lik- 

som ett nätverk, der äfven sexkantiga figurer, än af en mera 

samlad, än långsträcktare form kunde ganska tydligt skönjas. 
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Det syntes, att jag råkat slipa på en tvärsektion af fibrerna. 

På en annan bit har jag erhållit dessa, samt kanske ännu tyd- 

ligare, på längden. Mellanåt, på den förra biten, förekommo 

mera kompakta massor af mera likartad natur. Det visade sig, 

som om under metalliseringen, om jag får begagna ett sådant 

uttryck, hela samhället af celler lidit dels någon krympning, 

dels förskjutning, och det hela liknar en stelnad organisk för- 

störing. — Jag tog nu en bit Pallasjern och slipade, samt be- 

handlade på samma sätt. Här visade sig äfven ett ojemnt kop- 

parbeslag, men den teckning, som jag under mikroskopet tyckte 

mig varseblifva, företedde ingen ting redigt, och var af en helt 

elika karakter. Ej heller finnes emellan de här omtalta figurerna 

och de Widmanstättenska från flera slags meteorjern, aftryckta 

i Hamincers mineralogie, pag. 323, minsta tecken till analogi. 

Någon fullständig kemisk undersökning har jag ännu ej 

kunnat medhinna, och de sifferuppgifter, som här nedan äro 

anförda, kunna icke anses pålitliga, utan komma sannolikt att 

undergå förändringar. Analysen har, såsom det lätt kan synas, 

haft till hufvudsakligt ändamål en qvalitatif undersökning, med 

afseende ständigt fästadt på huruvida detta jern kunde vara en 

hytteprodukt eller bildadt inom trädet. Af denna orsak har jag 

mindre frågat efter den förlust, som nödvändigt måste uppkom- 

ma genom ett mångfaldigande af operationerna, och har jag der- 

före, för denna gång, måst uppoffra den qvantitativa noggrann—- 

heten äfven för nödvändigheten, att så mycket möjligt vore, 

kunna mekaniskt åtskilja blandningsdelarne. Uti kemiskt afse- 

ende torde den här nedan under B endast antydda afdelning 

blifva af ett särdeles intresse vid en följande noggrannare analys. 

Huruvida jernet innehåller kol eller icke, en för närvarande 

fall vigtig fråga, har icke kunnat pröfvas, enär det som under- 

kastades analys icke var fritt från organiska öfverlefvor. För 

att eftersöka svafvel var qvantiteten alldeles för liten. 

Detta prof bestod af gröfre jernkorn, så mycket som möj= 

ligt renade från mekaniskt vidhängande ämnen, derefter kokade 



— 107 — 

med en svag lösning af kaustikt kali och väl afsköljda, seder- 

mera för några ögonblick öfvergjutna med koncentrerad svafvel- 

syra, hastigt afsköljda i många vatten, samt slutligen under en 

stund skakade i en flaska med groft smaragdpulver, det grum- 

liga afslammadt, hvarefter alltsammans hastigt torkades på en 

het porslinsskål, och jernet slutligen utdrogs med magneten. Det 

var nu, såsom det tycktes, någorlunda rent, men icke blankt. 

Några korn öfver spritlampan upphettade i ett tillblåst glasrör 

gåfvo likväl ännu ett, visserligen svagt, spår af torr organisk 

destillation. 

Profvet upplöstes i ren salpetersyra, så utspädd att ingen 

gasutveckling uppkom. Det olösta utgjorde 19,34 procent. Uti 

denna återstod kunde under mikroskopet upptäckas partiklar med 

organisk struktur, hvaraf det klart visade sig att ett bestäm 

mande af kolet skulle varit alldeles ändamålslöst. Denna i den 

utspädda syran olösta återstod kunde med magneten skiljas i 

tvenne delar, en . magnetisk, B, och en omagnetisk ÅA. Den 

förra utgjorde 42,58 proc. af den ursprungliga qvantiteten. Dock 

var detta åtskiljande långt ifrån fullkomligt, oaktadt pulvret refs 

i mortel med vatten och utdrogs med magneten, hvilken ope- 

ration tvenne gånger upprepades. Med det magnetiska följde 

nemligen organiska qvarlefvor, hvilka omslöto jernpartiklarne, och 

gåfvo sig tillkänna derigenom, att det magnetiska pulvret, som 

efter torkning vid +50" var brunt, blef svart efter upphettning 

i en täppt degel till en temperatur, som ännu var långt ifrån 

börjande glödgning, hvarefter när litet vatten slogs i degeln 

kolpartiklar kunde urskiljas. Det förlorade härvid 7,47 proc. i 

vigt. — Denna återstod var ytterst svår att oxidera. Efter 

tvenne öfvergjutningar med stark salpetersyra, intorkning och 

glödgning, återstodo ännu metalliska delar, som följde en magne- 

tiserad pennknifsudd; och full oxidering skedde icke förr än den. 

blifvit smält med kolsyradt kali och salpeter. 

Den omagnetiska delen A är ännu icke analyserad. JESSE 
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B innehöll (räknadt efter RE i oxideradt tillstånd): 

Kiselsyra sur Pan rn USSONIS rer 

Fosforsyra? vu. Je ra. I Tab IUAEROGssoMeE 

Vanadinsyra . ön or TA AORINE 

Nickeloxidul (starkt koboktbiltig) SN I or HÖJTS NGE 

Spår af Mangan. 

Jernoxido. tot op boss elnrod fd fe SR IP AGA det 

100,380- 

Den andel, som löstes i utspädd salpetersyra, och som 

utgjorde 80,16 proc. af den ursprungliga qvantiteten, innehöll: 

Kiselsynan 5 asus gren kbe Udo rent SSI: 

Fosforsyra =. +. .- 0,500 ——- 

Vanadinsyra (icke vabtiskin bestämd 

Nickel (starkt kobolthaltig) —. . cc - 07:120 -— 

Spår af Mangan. 

Kallt och; (Talkjord 255 0 Ia7furer Oboe TO, 

Ferjord as or fvt alfredo ST Er 

Jernoxidul (= förlusten) . . - - .- 98171 — 

4.00,000 

Med anledning af den ofvan anförda etiketten, att koppar- 

taflor äro fästade vid samma trädstubbe, eftersöktes koppar med 

särdeles omsorg, emedan en funnen kopparhalt i analysen åt- 

minstone kunde bevisa, att stuffen vore tagen i koppartaflornas 

närmaste grannskap. — Sedan det som löstes i salpetersyra 

blifvit afdunstadt till torrhet, åter löst i saltsyra och afdunstadt 

till förjagande af den salpetersyra, som kunde finnas qvar samt 

kiselsyran på vanligt sätt afskiljd, inhälldes den någorlunda ut- 

spädda lösningen i en flaska och öfvermättades med inledd vä- 

tesvafla, hvarefter flaskan tilltäpptes och fick stå halfannan dag 

i ett varmt rum, då sedermera svaflet togs på filtrum. Det 

tycktes vara något färgadt. Varsamt afrökt, efter torkning, i en 

porslinsdegel, lemnade det en mörk fläck, utaf hvilken med möda 

kunde erhållas så mycket som behöfdes för ett helt litet blås- 

rörsprof. Uti boraxperlan, påblåst i yttre lågan, kunde ingen 



färg skönjas; i den inre kunde" ingen kopparoxidul framskaffas, 

men perlan blef opak och smutsigt hvitgul. I ett föregående 

prof, på samma sätt anstäldt, hade jag behandlat den bruna 

fläcken med kungsvatten, öfvergjutit lösningen med kaustik am- 

moniak, afsilat ett litet spår af jern, och sedan lösningen blif- 

vit afdunstad på ett urglas och gjord sur med en liten droppe 

saltsyra, tyckte jag mig finna att den rodnade, när den berör- 

des med ett glasrör, fuktadt med litet blodlutssalt. Reaktionen 

var emellertid så svag, att jag icke vågar bestämdt påstå att 

jag funnit koppar. 

I hvad form vanadin ingått i profvet, antingen såsom va- 

nadinsyradt salt uti den medföljande omagnetiska delen, eller 

såsom verkligt vanadinjern, kan utaf denna undersökning icke 

med säkerhet dömmas; dock torde det sednare vara sannolikast. 

Skulle åter det förra ega rum, eller vanadin finnas der såsom 

en oxidförening, så är det en egen analogi, som företer sig 

emellan detta jern och meteorjern, så väl i afseende på nickel- 

halten, som äfven den, att när meteorjernet plägar åtföljas af 

chromjern, en vanadinförening i detta synes ersätta chromföre- 

ningen. 

Märklig är den låga eg. v. af (i medeltal) 6,5. — Den eg. 

v. af jern är mellan 7,1 och 7,8. Det förra är grått tackjern, 

som håller ända till 4+ proc. kol; det sednare är rent jern. 

Utaf ett särskildt prof, hvars detaljer äro alltför ofullständiga, 

för att förtjena anföras, anser jag mig med någorlunda tillför 

sigt kunna sluta, att kolhalten i detta jern, ifall en sådan fin- 

nes, tillsammans med de organiska ämnen, som tillika förefun- 

nos i profvet, icke kunde öfverstiga 4,45 proc. Jag anför detta 

med afsigt. Om man nemligen föreställer sig, att ett så kol- 

haltigt tackjern, att dess eg. v. vore 7,1, förrostade partiellt, 

så att efter detsamma endast en kärna återstode, så bör dock 

visserligen det jern, som oxiderats, hafva varit jemförelsevis. 

rent, och det låter då förmoda sig att återstoden kan hafva en: 

eg. v. som understiger den ursprungliga af 7,1; men det är dk 
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också gifvet, att denna återstod bör innehålla vida mera än 

43 proc kol. 
Detsamma gäller om  fosforhaltigt jern. Om ett sådant 

partiellt  förrostar, så är det sannolikt, att återstodens eg. v. 

skulle vara till någon del förminskad; men i samma mån bör 

också dess fosforhalt vara förökad. Om fosforsyrad jernoxidul 

reduceras, så erhålles ett fosforjern, Fe'P, hvars eg. v. =6,7; 

men detta jerns fosforhalt utgör då icke mindre än 23,2 proc. 

Om således ett med konst beredt metalliskt jern förefin- 

nes med en ovanligt låg eg. v., vare sig, att jernet utgått så— 

dant från masugnen, eller blifvit behandladt med en utspädd 

syra eller frivilligt partiellt förrostat, så eger man också skäl 

att uti detsamma vänta en ovanhgt hög halt af kol eller fosfor. 

Mindre vigt torde böra fästas vid nickelhalten, som väl, 

åtminstone hittills, icke blifvit observerad uti hyttejern, men 

som dock någon gång kanhända skulle finnas, om den eftersö- 

kes. Detsamma torde få gälla om vanadin, hvilken metall möj- 

ligen icke är så ytterst sällsynt, som man vanligen anser 

densamma. 

Sist torde jag få fästa uppmärksamheten på den pulver- 

form, i hvilken detta jern förekommer, samt på svårigheten, att 

icke säga omöjligheten, att mekaniskt genom rifning under vat- 

ten och utdragning med magneten erbålla detsamma fritt från 

organiska öfverlefvor, hvilka kunna igenkännas under mikroskopet. 

Utan att våga påstå en absolut säkerhet, synes man lik- 

väl, vid betraktande af hvad jag i denna uppsats haft äran an- 

föra, med någorlunda sannolikhet kunna antaga, att detta jern 

icke är någon utifrån i trädet inkommen hytteprodukt, utan att 

det är bildadt inom detsamma, t. ex. reduktion af ett jernsalt 

under gynnsamma omständigheter genom någon elektrisk process 

emellan sjelfva cellstubstansen och de s. k. inkrusterande äm- 

nena, hvilka, såsom varande af olika sammansättning, sannolikt 

äfven äro af olika elektrisk natur. 

Man skulle kunna säga, att Sverige i detta jern har en 

ny anledning till sitt gamla namn af »Jernbäralandet», och i fall 
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något mera af detta jernförande träd skulle anträffas, samt det- 

samma således såsom mineral inkomma i samlingarna, vågar jag 

för detsamma föreslå namnet Sideroferit, såsom påminnande 

derom.» 

3. Solförmörkelsen den 28 Juli 1851. — Hr 
SELANDER anförde: 

»Till de intressantaste celesta fenomen höra utan tvifvel 

totala solförmörkelser, dels derföre, att vigtiga upplysningar öf- 

ver månens och isynnerhet solens fysiska beskaffenhet böra af 

dem förväntas, dels i anseende till det högst egna intryck på 

så väl den animala som vegetala verlden, som dervid förorsa- 

kas. Intresset ökas ännu mera derigenom, att dylika förmör- 

kelser äro så sällsynta, att de för ett gifvet ställe på jorden 

icke inträffa oftare än i medeltal hvart 450 eller 200 år. Då 

nu härtill kommer att den egentligen totala förmörkelsen icke 

varar längre än högst 4 till 5 minuter, är det naturligt, att de 

omständigheter, som dervid förekomma, icke kunna vara nog- 

grant eller fullständigt anmärkta. 

Den förmörkelse, som inträffar den 28 nästkommande Juli 

och som äfven här i Stockholm är så betydlig, att endast > 

af solens diameter återstår, blifver i det sydliga Sverige total. 

För att åskådliggöra förmörkelsens gång har hosföljande karta (Tab. 

mm) blifvit upprättad, medelst hvilken man för alla på densamma 

befintliga ställen kan bestämma så väl förmörkelsens storlek, 

som tiden för dess början och slut. De båda från nordvest 

till sydost gående linierna NN och SS angifva den totala för- 
mörkelsens nordliga och sydliga gränser, så att på alla de stäl- 

len, hvilka befinna sig inom det af dessa båda linier inneslutna 

bälte, skall förmörkelsen synas total, och det under desto längre 

tid ju närmare de äro belägna intill linien CC, som genomgår 

de ställen der förmörkelsen är central d. v. s. hvarest solens 

och månens medelpunkter apparent sammanträffa vid midten af 

förmörkelsen. För de ställen, som ligga utom nyssnämda bälte, 
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blir förmörkelsen partiell, och en större eller mindre del af so- 

len bortskymmes, ju närmare eller aflägsnare de äro från sjelfva 

gränslinierna NN och SS. För de ställen, som ligga på dessa 
linier, varar den totala förmörkelsen blott ett ögonblick. — De 

med 44,5 och 411 betecknade linierna passera genom de stäl- 

len, der förmörkelsens storlek är 4143; och 41 tum, hvarvid 

bör anmärkas, att, då hela solskifvan bortskymmes, säges för- 

mörkelsen vara 42 tum. 

De från norr till söder, med dragning åt vester, gående 

punkterade linierna angifva för de ställen, hvarigenom de äro 

dragna, medeltiden när förmörkelsen börjar. Dessa begynnelse- 

tider äro vid kartans öfra och nedra brädd utsatta för hvar 

40:de minut. För att erhålla tiden för förmörkelsens slut behöfver 

man blott veta, att i Stockholm varar förmörkelsen 2 timmar 

2 minuter, samt att man här kan med tillräcklig noggranhet 

antaga, att densamma varar 3 minut längre för hvarje longi- 

tudsgrad man kommer vester om Stockholm. För de på kartan 

befintliga orterna behöfver man härvid ej göra afseende på pol- 

höjdsskillnaden. 

Användningen häraf skall genom ett exempel förtydligas. 

Götheborg befinner sig mellan de båda tidslinierna 2'50” och 
30” ungefär + af intervallet mellan båda från den förra. För- 

mörkelsen börjar således derstädes 2'52”. Af kartan synes att 

Götheborg ligger 6” vester om Stockholm. Förmörkelsen varar 

således derstädes 6X3 minut d. v. s. 4 minuter längre än i 

Stockholm, hvarest den, såsom redan är nämdt, varar 2'2”; 

för Götbeborg erhålles således 26”, hvilket adderadt till be- 
gynnelsetiden ger 4'58” för förmörkelsens slut. 

Rörande sjelfva förloppet å de ställen, der förmörkelsen 

blifver total, må anföras, att solljuset, som i början af den 

partiella förmörkelsen obetydligt förminskas, aftager hastigt och 

ögonskenligt, då momentet för den totala nalkas. Redan dess- 

förinnan händer det att Venus blir synlig för blotta ögat, och 

Sirius torde äfven visa sig innan solen helt och hållit försvun= 

nit. - Sedan detta inträffat, afkyles luften och en stor dunkelhet 

| 
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uppstår, som är högst egen och icke har likhet hvarken med 

nattens mörker eller med afton- och morgonskymning. Himme= 

len antager en gråaktig färg med dragning i grönt. och lik ett 

mörkt, skarpt begränsadt klot sväfvar månen på firmamentet, 

omgifven af en glänsande ring, som liknar en gloria och kastar 

sina strålar åt alla håll. — Här i Stockholm, hvarest förmör— 

kelsen ej blir total, men dock närmar sig dertill, bör, vid mid- 

ten af densamma, äfven betydlig ljusförminskning ega rum. 

Vid förmörkelser bör naturligtvis ett exact iakttagande af 

begynnelse- och slutmomenterna af så väl den partiella som den 

totala först blifva föremål för observation af dem, som äro för- 

sedda med härtill erforderliga bjelpemedel. Der förmörkelsen är 

total förekomma derjemte åtskilliga andra omständigheter, som 

förtjena icke mindre uppmärksamhet och som kunna lättare 

iakttagas. — Härtill hörer ofvannämde glänsande ring, hvars form 

bör noga observeras, emedan det icke ännu är afgjordt, huru- 

vida dess medelpunkt sammanfaller med månens eller solens. 

Men ännu märkligare är det fenomen, som vid 1842 års to- 

tala förmörkelse af flere observerades, men fullständigast anteck- 

nades af Scmumacner. Då han, efter annoterandet af tidsmomen- 

tet för den totala förmörkelsens början, åter med sin tub ville 

betrakta månen, såg han icke allenast den lysande ringen; det 

förekom honom äfven liksom röda lågor frambrutit på tre ställen 

af månkanten. Efter några ögonblicks betraktande fann han 

dock, att i dessa skenbara flammor ingen rörelse egde rum; 

de liknade uddiga i rosenrödt ljus glänsande glacierer, hvilka 

höjde sig omkring två minuter öfver månkanten. Någon förän- 

dring i deras höjd eller form kunde han ej varseblifva under 

den korta tid, som återstod till den totala förmörkelsens slut. — 

Det nu omnämda fenomenet bör vid den blifvande förmörkelsen 

utgöra föremål för en speciel uppmärksamhet ”). 

+) Det förtjenar anmärkas alt Wasenus, Lektor i mathematiken vid 

Götheborgs Gymnasium, redan för mer än hundrade år sedan, 

nemligen vid totala solförmörkelsen den 2 Maj 1733, observerade 
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Då månens och solens östra bräddar börja nalkas hvaran- 

dra, uppkommer mellan dem rätliniga, parallela svarta streck, 
hvilka tyckas förena kanterna. Dessa strecks antal ökas ju när—- 

mare bräddarna komma intill hvarandra och deras tjocklek till- 

tager, så att månen synes liksom tandad. Vid vestra kanterna 

synes fenomenet omvändt. 

Det har nämnts, att luftvärmen under förmörkelsen för- 

ändras. För att utröna förhållandet härmed, böra observationer 

anställas med tvenne thermometrar, hvaraf den ena upphänges 

i skuggan, och den andra, hälst med svärtad kula, utsättes för 

solen. Barometern torde likaledes böra observeras och i allmän— 

het observationstiderna annoteras. Uppmärksamheten torde der- 

jemte böra fästas på den af några uppgifna omständigheten, att, 

om vindstiltje förut egt rum, uppkommer under sjelfva förmör- 

kelsen en lindrig vind. 

Genom att anmärka antalet och storleken af de stjernor, 

som möjligen blifva synliga för blotta ögat, kan man enklast 

och  tillförlitligast uppskatta den dunkelhet, som förmörkelsen 

förorsakar. Det bör härvid äfven anmärkas, att det uppgifvits, 

att man, sedan förmörkelsen blifvit betydligare, äfven kunnat 

varseblifva den del af månen, som icke ännu projicierades på 

månskifvan. 

Slutligen må den erinran lemnas, att man till observe- 

rande af förmörkelsen kan använda hvilken kikare eller tub som 

hälst, men att den bör vara försedd med stativ eller eljest sta—- 

digt fästad, och framför allt, att man, för ögats skyddande, bör 

mellan ögat och ocularet hålla en färgad eller sotad glasbit.» 

enahanda fenomen: I en till Vetenskaps-Societeten i London af- 
gifven berättelse härom yttrar han: förundransvärda syntes mig 
några röda fläckar invid månkanten till ett antal af tre eller fyra, 
bland hvilka en var större än de öfriga och tycktes bestå af tre 
parallela men olika delar, som hade en liten lutning mot månens 
periferi. — Troligtvis råkade denna iakttagelse i glömska, emedan 
den blifvit observerad endast af Wasesiwus och derföre icke lyc- 
kades då för tiden tillvinna sig förtroende. 
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Till dessa anmärkningar fogade Hr Sunpevaur följande om 

iakttagelser på djur. 

»I allmänhet bör man iakttaga: dels huru det inträdande 

mörkret verkar på djuren, och söka att uppfatta de yttringar, 

hvarigenom de tillkännagifva att de märka detsamma, t. ex. om 

de synas skrämda, oroliga eller på något sätt förvirrade, om 

de uppföra sig såsom vid en daglig solnedgång eller om deras 

beteende afviker från det dervid vanliga; — dels huru det åter 

inträdande ljuset verkar på dem: om de dervid yttra glädje, oro 

0. 8. v. eller visa sig likgiltiga. Men då tiden att observera är 

kort, gör hvarje observator bäst att inskränka sig till ett ganska 

ringa antal iakttagelser, för att så mycket tydligare kunna upp- 

fatta dessa. Det är en vinst att många lemna underrättelser 

om samma sak, ty denna blir derigenom så mycket bättre känd. 

Några särskilt vigtiga iakttagelser kunna ej här företrädes- 

vis framställas, men följande må anföras såsom exempel, bland 

hvilka hvar och en kan fästa sig vid det eller dem, hvartill 

omständigheterna bäst föranleda. 

4:o På alla djurarter kan observeras huruvida de under 

mörkret visa benägenhet för sömn, eller blott stillhet, eller om 

de visa sig rörliga och oroliga. 

2:o Med tama eller inspärrade djur kan göras försök hu- 

ruvida de fortfara att äta eller dermed upphöra; t. ex. ifall de, 

efter att hafva” varit måttligt hungriga, erhålla mat, antingen 

några sekunder förr än den totala förmörkelsen skall inträda, 

eller då den nyss inträdt, hvarvid man inom boningsrum kunde 

upptända ljus. — Detta kan temligen lätt iakttagas på hundar, 

svin, hästar, gäss, höns och andra tama foglar, på foglar som 

sitta i bur samt på instängda vilddjur, t. ex. i menagerier. 

Denna sort af iakttagelser är nästan den enda, hvarvid, 

under den korta tiden, egentliga försök kunna med lätthet an- 

ställas på djur, hvarföre det skulle vara af intresse om flera 

personer förenade sig att göra dem gemensamt på några djur- 

arter (t. ex. hund, svin, höns, burfogel), så att hvarje person 

blott sysselsatte sig med en djursort, och helst så, att af hvarje 
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bland dessa ett eller flere individer erhölle födan strax före, ett 

eller flere andra, strax efter förmörkelsens början. 

3:o Djurens beteende mot sina ungar under och strax efter 

förmörkelsen bör företrädesvis iakttagas (t. ex. på hundar, kat- 

ter, tamfoglar, gråsparfvar 0. S. Vv.) 

4:o De olika husdjurens läten vid den totala förmörkelsens 

början och slut förtjena ej mindre att observeras; t. ex. om 

hundarne skälla, morra, tjuta eller hålla sig tysta; om tupparne 

gala, om höns, gäss m. fl. låta höra ovanliga läten eller de 

vanliga afton- och morgonlätena 0. s. v. Boskapen och fåren 

böra i detta afseende ej glömmas. 

5:o Likaledes kan man anteckna andra beteenden hos hus- 

djuren, t. ex. om hundar, höns, dufvor o. s. v. söka sig in i 

husen eller ut i det fria; om gäss och särdeles änder begifva 

sig till eller från vattnet m. m. s. 

6:o På de husdjur (boskap, får, svin, hästar), som för till- 

fället gå ute och äro vande att om aftonen gå hem till husen 

förtjenar det synnerligen iakttagas, huruvida de vid mörkrets 

tilltagande begifva sig hemåt, såsom om det vore afton, och 

ifall de gjort detta, huru de bete sig vid ljusets återkommande. 

7:0o Det förtjenar anmärkas huruvida nötkreaturen, så väl 

inom- som utomhus, lägga sig ned eller resa sig opp, samlas i 

tät skock o. s. v. 

8:o Fortsättningen eller upphörandet af deras ätande eller 

idisling kan lätt observeras af deras vanliga skötare. 

9:0 Gråsparfvarnes beteende kan på många ställen lätt 

observeras, äfvensom 

10:0 de vilda sångfoglarnes tystnad eller läten under och 

efter förmörkelsen. 

41:0 Svalorna kunna äfven lätt observeras, hvarvid skill- 

nad bör göras mellan den stora, alldeles svarta ringsvalan (Cyp- 

selus apus), ladusvalan (Hirundo rustica), som är mörkröd un- 

der halsen och har lång sax i stjerten, samt hus-svalan (H. 

urbica) som är undertill alldeles hvit, och bar kortare kluf- 

ven stjert. 

st AR na 
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42:o Kråkor, kajor o. d. pläga mot aftonen sätta sig skock- 

vis, i vissa träd, hvarvid de låta höra för tillfället egna läten. 

Månne de vid förmörkelsen göra sammaledes eller annorlunda? 

43:o Visa sig nattdjuren: ugglor, flädermöss, nattfjärilar? 

4 4:0 Visa sig myggen (Chironomi etc.) i svärm såsom om 

aftonen? 

45:0 Huru förhålla sig bien? 

46:0 Huru torndyflarna?, som pläga i skymningen flyga 

omkring, men midtpå dagen hålla sig mera på marken. 

47:0 Fortfara dagfjärilarna att flyga under mörkret, hvil- 

ket märkes derpå, att de ses flyga strax vid ljusets återkomst. 

Den allmänna hvita kålfjäriln torde vara lättast att observera, 

såsom allmän vid alla kål-land. 

48:o Synas daggmaskarne krypa opp, såsom vanligt om 

sommaraftnarna ? 

Flera andra dylika iakttagelser skulle kunna föreslås och 

en hvar kan lätt sjelf göra sådana, som ej här blifvit omnämnda 

ifall tillfälle dertill erbjuder sig; det är ej en gång möjligt att 

på förhand uppgifva alla som kunde vara af värde att få gjor- 

da; men för att ej skada genom en förvillande vidlyftighet vilja 

vi stadna vid de redan uppgifna. I allmänhet kan anmärkas att 

flera af de omtalade fenomenen blifva föga märkbara ifall him> 

melen är mulen, hvilket alltså af hvarje observator, som derom 

lemnar berättelse, bör uppgifvas.» 

Med afseende på växters förhållande under förmörkelsen 

anförde Sekreteraren, Hr WaAuLBERG: 

»Växterna lemna endast tillfälle till få iakttagelser med af- 

seende på solförmörkelsen. Äfven hos dem bör man observera 

så väl det börjande och fullkomliga mörkrets inflytande, som 
det åter inträdande ljusets. Dessutom bör anmärkas, om vä- 

derleken straxt före, under och straxt efter förmörkelsen är klar, 

mulen eller regnig. 

Iakttagelser, som förtjena göras äro: 

1. Om växter med blad känsliga för ljuset, hvilka mot aftonen 

ändra ställning, och på morgonen återtaga den, äfven visa 



— 118 — 

dylikt förhållande vid förmörkelsens inträdande och upphö- 

rande. — Dessa arter tillhöra mest ärtväxternas familj, t, ex.: 

Ärter, Bondbönor, Klöfver, Kärringtänder (Lotus), Lupi- 

ner, Robimer, Acacier etc., äfven Harsyra (Ozalis) m. fl. 

2. Om växter, som öppna och sluta sina blommor på viss tid 

af dygnet, genom förmörkelsen ändra sitt vanliga förhål- 

lande eller icke. — Exempelvis torde bland sådana arter 

böra nämnas: Maskrosen (Leontodon Taraxacum), Cichorium 

Intybus, Tragopogon pratensis, vanlig Sallad (Lactuca sa- 
tiva), Crepis rubra, Ringblomman (Calendula officinalis), 

Convolvulus tricolor, Anagallis arvensis, Årenaria rubru. 

m. fl, hvilka sluta sina blommor före eller omkring den 

tid på dagen då förmörkelsen börjar, och hos hvilka bör 

iakttagas om de vid ljusets återinträdande öppna dem; 

den hvita Näckrosen, som tillika mot aftonen nedsänker 

blommorna och om morgonen upplyfter dem öfver vatten- 

ytan, Papaver nudicaule och Hemerocallis fulva, hvilka 
alla sluta blommorna efter den tid på dagen då solförmör- 

kelsen upphör och hvilka derföre äfven böra observeras vid 

förmörkelsens början; 

Mirabilis longiflora, Ipomoea purpurea, Öenothera bi 

ennis och Silene noctiflora, hvilka öppna blommorna mot 

skymningen och böra med hänsyn dertill betraktas. 

Ranunculus polyanthemos, Verbascum  Blattaria etc. 

nedluta blommorna mot aftonen och upplyfta dem på mor- 

gonen. Huru förhålla de sig vid förmörkelsen? 

3. Om växter, hvilkas blommor mot aftonen sprida vällukt, i 

detta hänseende visa något beroende af förmörkelsen.  Så- 

dana äro: Mirabilis longiflora, Silene noctiflora, Nattviolen 

(Hesperis tristis), Hvit orchis (Platanthera bifolia) m. fl.» 

Takttagelser rörande här framställda eller andra med an- 

ledning af solförmörkelsen observerade förhållanden mottagas med 

nöje af Kongl. Vetenskaps-Akademien. 
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4. Slägtet Hippolyte. — Hr Adjunkt Lirsesora hade 

genom Hr Lovén insändt följande tillägg till sin förteckning öf- 

ver de af M. W. v. Dögen vid Norges kust samlade Crustaceer "). 

»En noggrann jemförelse mellan de af H. Rarmzr och, ti- 

digare af Kröver beskrifna nordiska arter af slägtet Hippolyte, 

har ådagalagt, att bland de af den förre uppställda nya species, 

endast ett, H. Loveni bör bibehållas, medan de öfriga samman- 

falla med af Kröver bestämda arter, och tre af dem: H. re- 

curvirostris, H. lentiginosa, H. Retzi synas tillhöra ett species, 

neml. H. Gaimardi M. E., Krör. Deremot har en sjelfständig 

art, H. mutila Kröv. blifvit upptagen blott såsom varietet al 

H. vittata H. R. Således blifva de af Rarterr anförda species 

följande: 

Hippolyte varians LeacH, H. R. = H. smaragdina Krör; 

H. subula H. R. sine dubio = H. pusiola Krör., rostro tantum solito 
breviore. 

Jviktaäta Ha Res 

. recurvirostris H. 

H H. pusiola Krör. 

H R. 

H. Loveni H. R. 

H 

H 

= H, Gaimardi M. E. Kröv. 

. lentiginosa H. R. = H. Gaimardi M. E. Krör. 

. Retzii H. R. = H. Gaimardi M. E. Kröv.» 

Inlemnade afhandlingar. 

Af Hr Hawstees: Meteorologiske Konstanter for Christiania. 
Remilterades till Hrr SELANDER och Frih. WRizepr. 

Af Hr Adjunkt Åncströv: Om de monoclinoedriska krystallernas mo- 
leculära konstanter. ' 

Remitterades till Hrr ÅA. F. Svaneere och Frih. WRreEDpr. 

Af Hr Docenten N. J. Ånpersson: Ostindiens hittills kända Pilarter. 

Remitterades till Hrr WiKxströM och WAHLBERG, 

Af Hr Mag. C. HartwAn: Anteckningar vid de Skandinaviska Växterna 
i LinsÉs herbarium, fortsättning. 

Remitterades till Hrr Wigcströv och WAHLBERG. 

") Se ofvan p. 19. 

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 3. 3 
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Återlemnade afhandlingar. 
Hr Adjunkt LiuseBorcs: Bidrag till norra Rysslands och Norriges 

fauna, som varit remitterad till Her SundeEvALL och LovÉs, 
Hr Hansrerss ofvan nämnda afbandling, som varit remitterad till Hrr 

SELANDER Och Frih. WRrebDe, samt 
Ir Lector C. J. Lispmass afhandling om några definita integraler, 

som varit remitterad till Hrr SecanpeR och MALMstEn, återlem- 
nades med tillstyrkan af deras införande i Akademiens Hand- 
lingar, 

Akademiska angelägenheter. 

Akademien tillerkände Hr Adjunkt D:r C. F. Naumass det Flör- 
manska priset, för dess afhandling: Några ord om byggnaden af 
främre extremiteten hos slägtet Vespertilio. 

Sekreteraren anmälte, att Akademiens Handlingar för år 1849, 
och Hr Bouemass årsberätltelse för åren 1847--1848, af trycket at- 
komrnit, samt förevisade fvyratio nya originalfigurer öfver Svenska 
Svamparter, som H. Fries insändt. 

SKÄNKER. 

EH Vetenskaps-Ahkademiens Bibliolhek. 

Af Franska Republikens Begering. 

Annales des Mines 1850. Livr. 2—5. 8:0. 

Af Sociité Geologique de France. 

Bulletin. Set: =IAVPISV AES 33: etr393— TVI Fi34—38; 

Af k. k. Geologische Reichsanstalt i Wiemn-. 

Jahrbuch 4850. N:o 2. Apr. —Juni. 

Af American Academy of Arts et Sciences. 

Proceedings of the Academy. Vol. II: p. 1—160. 1848, 49. 3:0. 

Af Academy of Natural Sciences i Philadelphia. 

Proceedings of the Academy. Vol; IV: N:o KU. Vol V: N:o IL 
1849, 50. 8:0. 

Af K. Norska Cholera-Central-Commissionen. 

Actstykker angaaende Cholera, navnlig i Christiania i 1850. Christ, 
1851. 8:0. ; 
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Af K. Bergskollegium. 

Underd. Berättelse om Bergshandteringen år 1849. Sthm 1851. +:0. 

Af Författaren. 
LALiBARDE, Å. DE, Etudes sur le Choléra épidémique. Paris 18541. 8:0 

Af Utgifvaren. 

ANDERSSON, N, J., Nya botaniska Notiser 1851, N:o 1, 2. 

Af Kongl. Sekreteraren Magister J. J. Björklund. 

Skrift af en hand- och fotlös man, beskrifven i K. Vet.-Akad. hand- 
lingar för år 1796. 

Fill Rikets Naturhistoriska Museum. 

Mineralogiska afdelningen. 

Af Hr L. J. Igelström. 

Sex stuffer mineralier från Vermland. 

Tryckfel: 

Pag. 103 rad. 19 står: Jernoxidul läs: Jernoxidoxidul 
Pag, 411 rad. 3 står: Sideroferit, läs: Sideroforit, 

rr —— 

vm————————  — — —. <= = - ? - - - 2 2--— —— 

STOCKHOLM, 1851. P. 4, NORSTEDT & SÖNER: 
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KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 
FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 8. 1831. HM 4. 

Onsdagen den 9 April. 

Föredrag. 

1. Kromoxid och arseniksyrad koboltoxidul 
kristalliserade på torra vägen. — Hr L. SvAnBErc 
anförde: 

; Det har visserligen sedan längre tider tillbaka varit 

kändt, att vissa ämnen, oaktadt vid vanlig temperatur icke 

flygtiga samt till och med kunnande uthålla en svagare glödg- 

ning utan att märkbart förlora 1 vigt, dock helt och hållet 

förflygtigas om de underkastas en strängare samt länge fort- 

farande glödgning. Man har sig äfvenväl bekant, att då en 

sammansatt förening, hvaruti en sådan, vid högre temperatur 

flygtig, -kropp ingår, underkastas glödgning, kan den flygtiga 

afdelningen antingen helt och hållet utdrifvas, eller utjagas. till 

endast en viss grad, hvarvid, om glödgningen fortsättes så 

länge något förflygtigas, en återstod slutligen qvarblifver, hvil- 

ken innehåller de återstående konstituerande elementerna uti 

ett sådant förhållande, att de instämma med lagarne för be- 

stämda proportioner. Nya förhållanden kunna derjemte inträda, 

såsom t. ex. om något af de ingående ämnena är i tillfälle 

att under glödgningen oxidera sig högre på den atmosferiska 

luftens bekostnad, eller om reducerande gaser inverka för att 

antingen till fullo eller partielt reducera den återstående delen. 

Den klass af försök, hvilka härmed stå i samband, äro 

af intresse ej allenast såsom i allmänhet upplysande oss om 
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materiens förhållande under olika omständigheter, samt fränd- 

skapernas olika aktivitet under skiljaktiga temperaturer, utan 

de beröra ofta äfven sådane förhållanden, hvilka stå i närma- 

ste samband med en del geologiska tilldragelser, nemligen de, 

hvilka timat under det att vulkaniska krafter varit medver- 

kande. Utan att på något sätt underkänna de i denna rikt- 

ning gjorda äldre försök, utmärka sig dock Eszermens för nå- 

gra år sedan offentliggjorda undersökningar såsom varande af 

ett särdeles intresse, men naktadt underrättande oss om sättet 

att på artificiell väg åstadkomma flera sådane föreningar, hvilka 

förut endast uti naturen blifvit påträffade, grunda de sig dock 

alla på borsyrans egenskap att förflygtigas utur dess salter vid 

en högre. temperatur, lemnande dervid baserna såsom rena el- 

ler i förening med hvarandra, under form af kristalliserade 

återstoder. Visserligen omtalar EBrermen äfven att fosforsyrade 

salter äro tjenliga för framställandet af likartade föreningar 

samt att kristalliserade fosforsyrefria baser fås såsom återsto- 

der, då fosforsyrade salter underkastas en längre tids glödg- 

ning; dock har han enligt detta förfaringssätt icke framställt 

några föreningar, hvarföre man icke utan skäl skulle önska sig 

få se de fullgiltiga bevisen derom framlagda, särdeles emedan 

de fosforsyrade salterna så lätt öfvergå under glödgning till 

efosforsyrade salter (metaforsater) samt såsom sådane äro, enligt 

våra föregående kunskaper, kända för att icke vidare förän- 

dras, åtminstone då de icke underkastas en alltför högt drif- 

ven hetta. De försök jag härmedelst har den äran att för 

Akademien framlägga hafva blifvit verkställda under andra för- 

hållanden, då hvarken borsyra eller fosforsyra varit medver- 

kande samt af Hr GenrtELrE anställda vid Gustafsbergs postlins- 

fabrik på Wermdön. Dervid har Hr Genterr iakttagit: 

Kromogzid. Inlägger man surt kromsyradt kali uti en 

postlinsdegel samt sedan utsätter den under 18 timmar för 

den hetta, hvilken bibringas rågodset uti en postlinsugn, så 

bekommer man såsom återstod en rest af kromoxid, under 

det att kalit blifvit dels upptaget af degelmassan, dels förflyg- 
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tigadt såsom kalium, till följe af inblandade reducerande gasers 

inverkan på det sura kromsyrade kali, samtidigt med krom- 

syrans reduktion till oxid. - Kromoxidkristallerna äro ganska 

små och utgöras i sjelfva verket af endast tunna, mycket 

fina, gröna och i många färger spelande flittror. De äro till 

en ringa del förorenade af något kromsyradt kali, hvarifrån 

de dock kunna renas igenom behandling med vatten, som 

deraf färgas gult. På locket, hvarmed degeln under glödg- 

ningen varit betäckt, sitter fullt af fina kromozidkristaller, 

hvilka så starkt reflektera ljuset, att de stundom synas vara 

genomskinliga och färglösa. Dessa synas hafva uppkommit 

derigenom, att, vid syrgasutvecklingen samt kolsyrebildningen, 

något kromsyradt kali blifvit stänkt emot locket samt derefter 

sjelft reduceradt till kromoxid, under det att, på sätt förut 

blifvit anfördt, kalit ingått dels i degelmassan såsom silikat, 

dels måhända bortgått under form af kalium. Den så fram- 

ställda kromoxiden är i öfrigt olöslig i syror samt karakteri- 

serad af de egenskaper, hvilka vi förut veta tillhöra den glöd- 

gade kromoxiden. 

Arseniksyrad koboltogidul. Man bereder fabriksmässigt 

en basisk arseniksyrad koboltoxidul igenom att tillsätta en lös- 

ning af kolsyradt kali till en Jernoxidhaltig upplösning af ar- 

seniksyrad koboltoxidul uti salpetersyra. Dervid utfaller först 

basisk arseniksyrad jernoxid, men om man affiltrerar detta 

salt sedan allt jern blifvit utfäldt, eller med andra ord, om 

man fortfar med tillsättande af kolsyradt kali så länge fäll- 

ningen är hvit samt derefter filtrerar, så bekommer man, ige- 

nom vidare tillsats af kolsyradt kali, en rosenröd fällning af 

vattenhaltig basisk arseniksyrad koboltoxidul, hvilket salt uti 

handeln förekommer under namn af chaux metallique. Till 

dess atomistiska natur är detta salt icke fullkomligt utredt, 

men af de analyser, hvilka derå blifvit gjorda vill det synas, 

som vore det en blandning af tvenne, 1 olika atomförhållanden 

varande, föreningar emellan syra och bas, hvartill dessutom 

kommer en olika vattenhalt. Hr Gznteck har anställt försök 
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med att utsätta denna teckniska produkt för hettan uti en 

postlinsugn och dervid funnit att den smälter till en fullkom- 

ligt kristallinisk massa, hvars ihåligheter äro uppfyllda med 

vackra, räta, prismatiska kristaller. De äro djupt mörkblå, 

men deras pulver är rosenrödt och de lösas lätt uti syror. 

Underkastade analys befunnos de procentiskt innehålla: 

Ro bo ltosi dee Rv 55.90 

ATSEnIkSViLa unde SA dtöne sla 250 

Postlinsmassa mekaniskt inblandad 

ifrån. smaltdegeln sb. Fer 1.60 

100.00 

instämmande, med afdrag af den inblandade postlinsmassan, 

med formeln Öo'As, hvilken förutsätter en procentisk samman- 

sättning af: 

Kobolloxa du it: sg Re. Sr 56.58 

ATSÖNIKSVNA Sejr «el st NeT ee SR 43.42 

och då denna sammansättning innefattar en relatift större qvan- 

titet koboltoxidul emot arseniksyra än hvad analyserna angif- 

vit förefinnas uti chaux metallique, vill det synas som en del 

arseniksyra skulle bortgå, då denna teckniska produkt under 

kastas en långvarigare sträng glödgning. 

2. ÅAvar-cranium. — Zeuglodon. — Hr Prof. J. 
Mvuzeirer i Berlin hade i bref till Prof. A. Retzius lemnat föl- 

jande meddelanden: 

»I femte häftet af Archiv fär Physiologie 4850 är ett 

pannben  afbildadt af en Macrocephalus från Kertsch i Krim. 

Det är alldeles sådant som på v. TscuHuvis Huanca-cranium, 

och det måste alltså väl hafva sin rigtighet med det s. k. 

Avar-cranium, nemligen att det tillhörer gamla continenten. 

Museum i Kertsch, hvars Director är en Hr von BLARENBERG, 

skall ega flera cranier af Macrocephali. 

”) Arseniksyran bestämdes igenom förlusten vid analysen. 
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Af Zeuglodon har jag nu fått radius och den ganska 

platta ulna, äfvensom några fingerleder, hvilka tyckas visa, att 

handen måste hafva haft likhet med den af Phoca. Jag har 

vidare ganska vackra suiter af de främre ryggkotorna af båda 

arterna, såväl af Z. macrospondylus som af Z. brachyspondy- 

lus. De främre ryggkotorna hade hittills nästan saknats i våra 
samlingar. 

Af det nu bekanta förrådet visar det sig, att de längsta 
processus spinosi icke intaga samma ställe som hos Hvalarna, 

utan att, nästan liksom hos landtdjuren, processus spinosi voro 

längst nära bakom början af thorax. Från midten af thorax 

aftaga de”redan betydligt, och blifva, fastän lamellformigt till- 

plattade, på länden vida kortare än på främsta delen af ryg- 

gen. Annu mycket kortare blifva de på början af den väl- 

diga svansen och förlora sig slutligen alldeles. 

På främre delen af bröstet voro refbenen fästade med 

både capitulum och tuberculum, nemligen i en grop vid ver- 

teberkroppen och vid proc. transversus från bågen. På den 

bakre delen af thorax äro dessa proc. transversi från bågarne 

försvunna och sjelfva verteberkropparna få nu två utskott, som 

upptaga refbenen. Deremot utveckla sig de stora processus 

musculares på de bakre och sedan på de mellersta bröstkotorna. 

Jag har låtit göra många teckningar till ett tillägg, som 

väl kommer att innehålla 10 taflor. De nya vertebersuiterna 

äro utmärkt väl bibehållna, och jag har sjelf med all nödig 

sorgfällighet och tålamod utarbetat dem ur stenmassan. Nu 

äro alla skelettets delar mig så väl bekanta, att jag kan våga 

att af båda arterna gifva ideella teckningar af hela skelettet, 

hvilka öfverallt grunda sig på speciella undersökningar och 

mätningar, men hvilka naturligtvis lätt kunna fela på ett par 
vertebrer mer eller mindre. Man känner icke eller noga 

antalet af vertebrer hos några af de nu lefvande Cetaceerna, 

t. ex. hos Physeter. 
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3. Ny art af Caprimulgus. — Hr Sunpevanr fö- 
revisade en uppstoppad fogel af hittills obeskrifven art, hvaraf 

två exemplar blifvit skänkta till Riks-Museum af Hr Consul 

LettErRSTEDT från Cap. De voro erhållna inom några mils af- 

stånd från Capstaden, De kunna på följande sätt karakteriseras: 

Caprimulgus atrovarius superne canescens, nigro-irroratus ma- 
culis magnis, nigris, angulatis. Remigibus 2—4 fascia albaz tarsis 
basi breviter plumatis. — 93 poll. Ala 170 mm. Cauda 135. Tars. 17. 

Ab affinibus differt colore canescente, maculis pure nigris, an- 
gulatis.  Vibrisse majores quam in GC. europxo. Remigum 2 et 
3 equales; 144; 2—4 extus sinuate, fascia media alba, scapo 
interrupta; 1, maciula alba, interna; 5 nulla. Caput superne ca- 
num, nigro irroratum, vitta lata, maculari, atra. Torques colli 
pallide fulvescens, nigro-maculatus; fascia juguli alba, maculis nigris 
medio interrupta. Capitis latera et gula nigro-fusca, leviter pallido 
variegata. Dorsum anticum fuscescens, nigro irroratum. Scapula= 
res pulchre atro et albo, non fulvo picte. Venter fusco albidoque 
fasciatus; crissum fulvo-albidum. Rectrices medie cane, nigro-va- 
rig; relique nigre, cinereo-maculate; laterales, utringue 2, apice 
late albe; albedine in altero (3?) 50 mm., in altero (2?) 35 mm. 

Habitat intra coloniam capensem. 

4. Nya arter af Dipter-slägtet Dolichopus, 
samt Medeterus pusillus Mreic., funna i Sverige. — 

Såsom tillägg till Herr Waurbercs föredrag i K. Vet. Akade- 

mien den 9 October 18504 (se Öfversigten af K. Vet. Akade- 

miens förhandlingar Årg. 7, N:o 8) meddelade Hr STENHAMMAR 

följande beskrifningar af Dolichopus-arter och Medeterus pu- 

sillus Mric., nya för Sveriges Insekt-fauna. 

8—9. Dolichopus Zetterstedlti ; aureo-viridis, nitidus; thoracis dorso 
olivaceo-Xneo, cupreo-micante; fronte cupreo-cyanescente; epistomate 
longitudine latitudinis sesquitertia (21), ochraceo; pedibus flavo-testa- 
ceis, coxis et trochanteribus schistaceis; antennis longitudine capitis 
transversi; palpis subexsertis; femoribus anticis preter apicem, femo- 
rum posteriorum macula subtus basali oblonga, posticorumque subtus 
ciliatorum apicali, tibiarum posticarum apice, tarsis posticis totis an- 
teriorumque articulis quatuor cum apice metatarsi nigris; alis sub- 
hyalinis, stigmate nigro, nervo transverso ordinario plagaque ad costam 
apicem versus infuscatis. Long. ultra 2 lin. AS. 

Hab. in vasta palude graminosa ad Ringstad paroecie Ö. Eneby 
medio mensis Julii 1847. (Specimen typicum in collectione Reg. Acad. 
Scient. Holm. asservatur). 



= Ng se 

Inter majores sui generis, Dol. ungulato et Dol. brevipenni fere 
2qualis, insignis colore abdominis splendido, femorum anticorum ni- 
gro-fusco, alarum plaga postica fere ut in Dol. maculipenni, at di- 
lutius infuscata. A Dol. fraterculo differt pedibus anticis simplicibus 
nec apice subdilatatis, epistomate latiori ochraceo nec argenteo, ma- 
cula femorum posticorum apicali parva rotundata nec elongata, puncto 
stigmaticali alarum sat distincto; a Dol. fuscimano (vel festinantis va- 

rietate femoribus anticis basi plus minus late fuscis) colore splendido, 
fronte cupreo-cyanescente; ab utroque magnitudine saltem tertia parte 
majore, femoribus posticis subtus ciliatis, alarumque plaga infuscata. 

Epistoma 2quale, vix versus apicem angustatum, ochraceum. 
Vertex nitidus e cupreo ac cyaneo splendens. Antennarum articulus 
ultimus ovatus, acutiusculus. Cilie postoculares pallide. Thoracis 
dorsum olivaceo-xeneum leviter cupreo micans, antice vittatum, vitta 
angusta, lineis duobus obscurioribus approximatis conflata. Abdomen 
aureo-splendens, ad latera inprimis antice cyaneo nitens, incisuris 
anguste cupreo micantibus. Femora antica mnigro-fusca, vix sexta 

parte apicali flavo-ferruginea. - Femora posteriora preter maculam 
subtus prope basin nigram nitidam determinatam, tibie anteriores 
tot, postice preter apicem anguste (vix ad quintam partem) nigrum, 
metatarsique pedum anteriorum apice excepto nigro flavo-ferruginea. 
Femora postica subtus ab apice maculx nigra ultra medium longius 
nigro-ciliata, apice antice bispinosa. Tibix, presertim postice, valide 
metatarsique spinosi. Halteres flavo-ferruginei. Squame subalares 
dense nigro-ciliate. Alarum nervus transversus ordinarius anguste 
plagaque inter costam et nervum quartum, a medio fere ale ad api- 
cem infuscata, fuscedine inter nervum secundum et tertium saturatiori. 
Costa ante exitum nervi auxiliaris incrassata. Nervus qvartus obtuse 
geniculatus ante apicem ale in costam exit. Cauda maris nigra ad 
segmentum tertium sub ventre inflexa subtus canescens, superne ni- 
tida, lamellis oblique ovalibus extus late nigro-limbatis ac brevius 
nigro-ciliatis et uncinatis. 

18—19. Dolichopus Ruthei Loew: ater, nitidus; abdomine leviter 
cupreo vel viridi-eneo micante; fronte cyanea; epistomate argenteo; 
antennis nigro-piceis; pedibus simplicibus, atris, nitidis, geniculis sum- 
mis testaceis; alarum nervo quarto subrecto. Long. 2 lin, AG. 

mas. antennis capite transverso longioribus, articulo ultimo oblongo- 
ovato; epistomate longitudine saltim sesquitertia (23) latitudinis; alis 
vitreis, macula apicali rotundata, determinata, nigro-picea, opaca; cauda 
ad segmentum tertium sub ventre extensa, nigra, nitida, lamellis sor- 
dide albidis, oblique ovalibus, margine extus anguste nigro limbatis, : 
ciliatis et apice uncinatis. 

femina: antennis capite vix Jongioribus, articulo ultimo ovato; 
epistomate longitudine dupla latitudinis;,alis subhyalinis, nervis fusce- 
dine tenui cinctis, quarto in medio inter transversum ordinarium et 
apicem levissime inflexo, fuscedine saturatiori cincto. 

Dol. Ruthei Loew in Stettin. Entomol. Zeitung 1847, p. 74. 
Hab. in palude vasta graminosa ad Ringstad paroec. Ö. Eneby 

Ostrogothix, ad finem mensis Junii 1847 copiose captus. In colle- 
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ctione beati ScnÖnNuHErRrR specimina quoque reperta ad Sparresäter in 

Westrogothia capta. (Specimina a Loewio deseripta in vicinia Bero- 
lini reperta). 

Species valde memorabilis ob nervum alarum quartum in utro- 
que sexu non geniculatum, sed insolita ratiove in Dolichoporum la- 

melliferorum tribu, tantum levissime inflexum, alarumque maris ma- 
culam magnam apicalem non infuscatam sed opacam, quantum constat, 
huic speciei privam. Preter geniculos summos et articulationes tar- 
sorum anteriorum testaceos totum corpus atrum, nitidum. Abdomen 
in plurimis speciminibus cupreo, in quibusdam &Åeneo-viridi leviter 
micat. Frons cyaneo vel violaceo, interdum obsoletius, nitens. Epi- 
stoma superne sub antennis nigricans opacum subrugosum, apice in- 
flexum. AÅntennarum seta deflexa prope apicem articuli tertii inserta. 

Cilie- postoculares nigre. Halteres flavescentes. Pedes atri nitidi, 
tarsis anteriorum nigris, obscuris. Squam&a subalares in utroque sexu 
nigro-ciliate. Femora postica apice antice unispinosa, subtus tenui- 
ter pubescentia. Tibix postice apice subincrassate, omnes imprimis 

posteriores una cum metatarso postico valide spinosi. Ale maris vi- 
tree macula apicali costam adtingente, ab apice nervi secundi ultra 
quartum extensa, opaca nec pellucida, nigro-picea; feming subinfu- 
scate, nervis nimirum fuscedine certo situ magis conspicua cinctis. 
Stigma nullum. Nervus costalis ad exitum auxiliaris vix visibiliter 
incrassatus. Nervus !ongitudinalis quartus ad limitem maculzxe apicalis 
in mare perparum, vix conspicue, in femina item in medio fere inter 
nervum ordinarium transversum et apicem levissime inflexus, ante 
apicem ale excurrens, In alis feming macula apicalis nulla, sed ad 
fracturam nervi quarti striga plerumque saturatius infuscata adest. 
Cauda maris tota atra subnitida, subtus tenuissima pube vix canescens. 

35—36. Dolichopus pectinitarsis: aureo-viridis, nitidus; fronte 
concolore; epistomate flavescenti-incano (7) aut incano (Y); anten- 
nis longitudine capitis transversi, flavo-testaceis, articulo ultimo sub- 
cordato, superne apiceque nigro; pedibus flavo-testaceis, coxis anticis 
apiceque summo coxarum posteriorum concoloribus, tibiis posticis apice 
fusco-maculatis, tarsis posterioribus nigris, anticis fuscis, metatarso 
pallido3 alis hyalinis. Long. vix 11 lin. FY. 

mas: antennarum articulo ultimo longitudine vix duorum interi- 
orum simul sumtorum; epistomate flavescenti-incano, longitudine se- 
squitertia (23) latitudinis; pedum intermediorum tibiis simplicibus 
metatarsisque breviter atro-pectinatis; cauda nigra, non usque ad se- 
gmentum tertium sub ventre inflexa, lamellis oblongis, anguste nigro 
marginatis, breviter ciliatis et apice intus uncinatis. 

femina: antennarum articulo ultimo duobus interioribus articulis 
breviore; epistomate incano, longitudine dupla latitudinis. 

Hab. in ÖOstrogothia inter gramina locis humidis ad Häradsham- 
mar (ipse); ad Gusum P. F: WAuLBERG. 

Valde affinis Dol. pennitarsi ut facile commutentur utriusque fe- 
mine Xgerrime discernantur. Specimina a me collecta corpore qui- 
dem splendide aureo-vel cyaneo-viridi thoracisque parte postica cya- 
nea conspicua sunt. Sed ejusmodi coloris varietas etiam in Dol, pen- 
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nilarsi occurrit, et specimina quadam, a celeb. WauLiBerG capta sunt 

fere Xneo-viridia. Antennarum tamen articulus tertius in hac specie 
brevior, superne oblique nigredine tinctus, basi tantum subtus testa- 
ceus. Epistoma utriusque sexus paullo latius, in mare plerumque 
sordide flavescens nec flavum nitidum, in femina incanum. Mas vero 
facillime dignoscitur tibiis intermediis omnino simplicibus, nec elon- 
gatis antice fusco-lineatis, metatarsique intermedii margine utrimque 
breviter pectinato vel denticulis crebris sed discretis obtusis nigris, 
nec ciliis contiguis armato. De cetero pedes et ale ut in Dol. pen- 
nitarsi. Alarum nervus quartus paullo obtusius angulatus. 

Medeterus pusillus Meig.: olivaceus; thorace sentelloque olivaceo- 
nigris, nitidis, parum 2nescentibus; fronte leviter cyanescente; episto- 
mate atro (3), superne angustato, apicem versus sensim dilatato; an- 
tennis capite brevioribus pedibusque olivaceo-nigris, femoribus sub&e- 
nescentibus, apice testaceo, intermediis subtus a basi breviter pilosis, 
pone medium setosis, setis quatuor longioribus, versus apicem 6—7 
brevioribus, tibiis intermediis intus leviter sinuatis et infra basin gib- 
bosis, setulosis; tarsorum anticorum articulis duobus ultimis compla- 
natis; alis subhyalinis, nervis tertio quartoque pone transversum or- 
dinarium paralellis. Long. 3 lin. &A. 

In ÖOstrogothia ad Häradshammar specimen unicum captum, in 
collectione Reg. Acad. Scient. Holmiensis iam asservatum. 

Pedum anticorum et intermediorum armatura valde singularis. 
Tarsorum anticorum articuli ultimi nigri modice, penultimus paullo 
latius complanati. Femorum intermediorum sete quatuor mox pone 

medium, versus apicem plures paullo breviores.  Tibie intermedixe 
intus ad basin gibbose et setulis brevibus in gibbo munita. 

5. Coleoptera funna vid Ramlösa. — Hr Bour- 
MAN inlemnade följande, af Magister C. G. Taomson insända 

uppsats för att införas i Akademiens Öfversigt. 
»Under vistandet vid Ramlösa hälsobrunn hela Juli månad 

hade jag tillfälle att göra några excursioner i denna, måhända 

förr ej undersökta del af Skåne. Oaktadt denna förteckning, 

för den korta tidens skull, ej kan anses såsom en karakteri- 

stik öfver Coleopter-faunan derstädes, torde den dock i fråga 

om Insekternas geografiska utbredning vara af något värde, 

då den innehåller arter, hvilka ej förut blifvit funna i Sverige. 

En liten bäck, som rinner genom den fuktiga däld, hvil- 

ken bildas af de båda såkallade »Filosofiska gångarna» erbju- 
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der ett stort entomologiskt intresse, emedan den vid inträf- 

fande regnväder öfversvämmar och för med sig organiska 

lemningar, hvilka sedermera fastna på bottnen och derige- 

nom skaffa ett skydd för flera vingade skalinsekter mot den 

starka hettan. Denna bäck valde jag derföre till förnämsta 

föremålet för mina observationer, synnerligast emedan jag 

trodde mig vid dess stränder kunna insamla material för en 

tillämnad beskrifning af Gytrrenmars Åleochara, ett slägte, som 

han behandlat kanske med minsta utförlighet i sitt erkändt 

klassiska arbete. Derjemte undersöktes, så mycket tiden til- 

lät, stranden vid Helsingborg, och en utåt densamma gående 

sandsträckning, en  tallplantering, samt en björkdunge vid 

Ramlösa by, hvilka lemnade åtskilligt af intresse. Bestäm- 

ningarna äro gjorda efter L. REprtensacHErRs »Fauna Austriaca.» 

Blethisa multipunctata Lis.z Notiophilus aquaticus Lin.; Nebria 
brevicollis FB.; Leistus ferrugineus Lis., rufescens Fz., rufomargina- 
tus Durt; Carabus convexus FsB.; Dromius fasciatus FB., foveola GuHL; 
Clivina fossor Lin.z Dyschirius thoracicus Rossi, &eneus Dez., politus 
Des., globosus Hest; Loricera pilicornis FB.; Patrobus excavatus 
Parrz.; Dolichus flavicornis Fs.; Calathus fuscus Fs., micropterus 
ZieGL.; Synuchus vivalis Pnzr; Anchomenus vwiduus Pwrzr, moestus 
Duet; Feronia pygmea Sturm, oblongopunctata FB; Amara ingenua 
Durrt, bifrons Ger, maritima Scasöpre, spreta Des; Anisodactylus bino- 
tatus FsB.; Harpalus brevicollis Des., puncticollis Payrrz, servus CrEuTtz, 
neglectus Des.; Bembidium 5-striatum Gur, rufipes Iuuic., brunnipes 
Des, velox EB., obtusum Sturm; Dytiscus punctulatus FB.; Ilybius 
4-guttatus Boisp., fuliginosus FsB.; Agabus paludosus Fs.; Hydroporus 
nigrita FB., palustris Lin., depressus FB., 12-pustulatus Fr.; Haliplus 
variegatus Sturm, ruficollis DE Geer. Helophorus nubilus FsB., aqua- 
ticus Lis.z Ochtebius bicolor Germ.; Hydrena riparia KucerL; Lim- 
nebius truncatellus Parrx. 1), truncatulus m. (= truncatellus Er); 
Philhydrus testaceus FsB., griseus Fs.; Cyllidium seminulum Payr.3; 
Hydrobius limbatus Fs.; Cercyon hemorrhoidale FB., lugubre PAyK.;3 
Megasternum boletophagum Marcu; Elmis &eneus Märccer, Volkmari 
Psz. Heterocerus marginatus Fr. Silpha thoracica Lis.z; Catops angu- 
status FzB., sericeus Fes. Trichopteryx clavipes GiuLrm., depressa GIirLm.;3 
Ptenidium apicale Sturm. Leiodes axillaris Gar. Olibrus geminus IL- 
uc. Epurxa estiva Lin., melina Er., florea Er.; Meligethes pedicu- 
larius GuLrL, coracinus Sturm, egenus Er., subrugosus Gur. Anthe- 
rophagus nigricornis FB.; Paramecosoma melanocephala Hest; Atomaria 
mesomelas Hest; Epistemus globulus Payr, Lathridius lardarius De Geer; 
Corticaria serrata Parr.; Byrrhus dorsalis FB., varius FsB., Throscus 
dermestoides Lis. Saprinus &neus Park. Onthophagus ovatus Lin. 
Athous hemorrhoidalis Fp; Cardiophorus ruficollis Lis.; Cryptohyp- 
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nus riparius FBz., 4-pustulatus Fs. Cyphon lividus FsB., variabilis 
TuUss., coarctatus Pavr.; Scyrtes hemisphericus Lis. Phosphenus 
hemipterus Fs.; Telephorus dispar FsB., thoracicus Onuv., violaceus 
Payr., rufus Lis.z Ragonycha fuscicornis Ouiv., testacea Lin., pallida 
FB.; Malthinus dispar Germ, biguttatus Lisn., brevicollis PavkK. Na- 
nophyes Lythri Fe.; Gymnetron Linarige Pxz., Campanule Lis.; Oro- 
bites cyaneus Lis.z Rbytidosomus globulus Hszst. Ceutorhynchus pol- 
linarius Forster; Coeliodes rubicundus Parr.; Orchestes scutellaris Fs., 
Populi FB.3 Phytobius 4-tuberculatus Fs.; Balaninus Cerasorum Hest; 
Otiorhynchus picipes Fs.; Omius hirsutulus FB:.; Apion virens Hest, 
xethiops Hest, columbinum Germ, Hydrolapathi Marsé. Anetia preu- 
sta FB, Lema brunnea Fs., puncticollis Curtis, cyanella Lis; Galle- 
ruca tenella Lin.; Haltica Modeeri Fe.; Brassice Fs.; GChrysomela la- 
mina Fz.; Helodes marginella FB.; Gonioctena dispar Payr.; Bromius 
obscurus Lin. Coccidula rufa Hzst; Coccinella hieroglyphica Lis. 
Heliopates gibbus Fz. Anaspis frontalis Lw. Oedemera flavescens Lin. 
Lagria hirta Lis. Scydm&enus hirticollis Gur, tarsatus Mänier. Psela- 
phus Hejsii Hest; Bryaxis fossulata Reice, juncorum Leacr; Tychus 
niger Payr. Antalia rivularis Grav.; Falagria sulcata Parz., obscu- 
ra Grav.; Ocalea castanea Er.; Tachyusa constricta Er., chalybea 
Er., atra Grav.; Homalota umbonata Er., vestita Er., languida 
Er., elongatula GRrav., &Xquata Er., atramentaria GurL, analis 
Grav., cauta Er., longicornis Grav., testudinea Er., fungi GRAV, 
vernacula Er.; Oxypoda opaca Er., longiuscula Grav., togata Er.; 
Aleochara fuscipes Grav., brevipennis Grav., bisignata Er., nitida 
Grayv., morion Grav.; Oligota pusillima Grav.; Gyrophana nana PAyE., 
affinis SamLB., polita Grav.; Myllena gracilis Heery Hypocyptus le- 
viasculus Mwram; Conurus pubescens Grav., pellicularius Grav. Ta- 
chyporus scitulus Er.; brunneus Fz.; Tachinus marginellus FsB., col- 
laris Geav.; Boletobius pygmaeus Lin.z Othius fulvipennis FB., mela- 
nocephalus Grav.; Xantholinus punctulatus Parx., tricolor FBz.; Lep- 
tacinus batychrus GL; Ocypus morio FsB.; Philonthus cinerascens 

Grav., fuliginosus Grav., maurorufus Grav., fulvipes FB.; Lathrobium 
brunnipes Grav; Litlhocharis ochracea Grav; Stilicus orbiculatus PAYr.; 
Sunius angustatus Payr.; Dianous cerulescens Gar, Stenus 2-gutta- 
tus Lis., guttula Mueccer, Juno FsB., longitarsis m. 2), buphtbalmus 
Grav., incrassatus Er., canaliculatus Gar, opacus Er., pusillus Er., 
speculatus Boisp., providus Er., 2-notatus LJusGu, rusticus Er., tem- 
pestivus Er., laticollis m. 3), 2-foveolatus Gur (?)4), pallipes Grav., 
brevipennis m. 5), tarsalis LJuncu, latifrons Er.; Evesthetus ruficapil- 
lus Boisp.; Platysthetus nodifrons SaurB.; Oxytelus piceus Lin., sculp- 
turatus Grav., complanatus Er.; Phloeoneus coelatus Grav. Trogo- 
phleeus bilineatus Srternens, scrobiculatus Er., exiguus Er.; Proteinus 
macropterus GuL; Megarthrus denticollis Beck; Micropeplus porcatus Fz. 

1) breviter ovalis, depressiusculus, levis, niger, thoracis elytrorumque 
margine tenui fuscotestaceo; abdominis segmento penultimo apice 
dente obtuso. 411 lin. 

Utom det, att den alltid är större, bredare, och mindre 
kullrig än truncatulus urskiljes den lätt genom näst sista seg- 
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mentet, som har en rund intryckning vid basen, och en trubbig, 
något nedåt riktad, i midten rännlad tand. Sista segmentet är 
hos några bisinueradt, kanske könsskillnad. 

2) niger, parcius albido-pubescens, confertim punctatus, palporum 
articulo primo testaceo, capite excavato, depresso; thorace oblongo 
canalicula abbreviata; abdominis basi parcius et fortius, apice 
densius et subtilius punctato. Long. 13 lin. 

Närmast lik ater Msyrum, men ej större än buphthalmus, 
skiljd från båda genom hannens bakkropp, hvars 6 buksegment 
är i spetsen triangulärt utskuret, vid roten nästan glatt; 5:te 
har på midten en spegelblank, mot spetsen bredare intryckning, 
hvilkens sidor begränsas af en, baktill tandformigt utspringande, 
list; 4:de har en polerad triangulär. intryckning i spetsen; hos 
honan äro alla segmenterna enkla, 6:te tillrandadt i spetsen. 

3) depressus, niger, subnitidus, fortiter punctatus, parcius pubescens, 
palporum articulo 1:mo testaceo, antennis in medio pedibusque 
piceorufis; thorace lateribus valde rotundato, coleopterorum lati- 
tudine; abdomine cylindrico sat crebre punctato. Long. 43 lin. 

Står närmast unicolor, men den ovanligt breda, plattryckta 
thorax skiljer den genast derifrån. 

4) Hannens 6:te segment är 3-angulärt utskuret; 5:te vid roten, 4:de 
i spetsen intryckta, kantade af en grågul pubescens. 

5) brevis, niger, subnitidus, crebre punctulatus, subtiliter cinereo- 
pubescens, palpis antennarumque medio testaceis, harum articulo 
1:mo pedibusque picescentibus; coleopteris, thorace brevi zequali, 
vix longioribus apice emarginatis. Long. 414 lin. 

Till habitus ej olik rustices E., men mindre och thorax 
utan intryckning på sidorna; hannens 6 segment 3-angulärt ut- 
skuret, honans med afrundad spets. 

Åtlerlemnad afhandling. 

Hr Mag. N. J. Anpersoss afbandling: Ostindiens hittills kända Pilarter, 
som varit remitterad till Hrr Wicströn och WaAuLBErG, återlem- 
nades med tillstyrkan af dess införande i Akademiens Hand- 
lingar. 

Akademiska angelägenheter. 

Preses tillkännagaf, att Akademiens utländske ledamot i fjerde 
klassen: Konferens-Rådet, C. m. st. k. N. O. H. GC. Örstep med dö- 
den afgått den 9:de Mars, hennes inländske ledamot af sjunde klassen 
Medicinal-Rådet, R. W. o. N. O., D:r J. F. SacKLÉn den 12 Mars, 
samt ledamoten af sjette klassen, Professoren i Medicin och Botanik 
vid Universitetet i Upsala, R. N. O., D:r GÖrRAn WAHLEnNBERG den 
22 Mars. 
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Sekreteraren förevisade aderton nya originalmålningar af svenska 
svampar, utförda under Hr Fries's inseende, och nu till Akademien 
insända. 

Till Preses under det nu ingångna akademiska året kallades ge- 
nom anstäldt val Hr C. ÅKRELL. 

Herr NartnborstT nedlade presidium med ett tal om Landtbruket 

förr och nu, jemte en blick på dess förhållande till samhällets eko- 
nomiska och moraliska utveckling. 

Vid Akademiens offentliga sammankomst på dess högtidsdag den 
31 Mars afgaf Sekreteraren följande berättelse: 

Under det år, som förflutit sedan Vetenskaps-Akademien sist 
firade sin högtidsdag hafva åtskilliga för henne icke ovigtiga tilldra- 
gelser inträffat, hvilka i korthet torde böra omnämnas innan berät- 
telserna om framstegen i de vetenskaper, som utgöra föremål för 
bennes verksamhet, af Embetsmännen afgifvas. 

Sedan flera genom Berzeru frånfälle af behofvet påkallade förän- 
dringar i Akademiens organisation med Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd 
under föregående år blifvit vidtagna, påkallade dessa i sin ordning 
förändringar i hennes stadgar. Ett underdånigt förslag till förnyade 
grundreglor har derföre blifvit utarbetadt och af Kongl. Maj:t i nåder 
stadfästadt. I sammanhang dermed har Akademien äfven ändrat sina 
ordningsstadgar samt instruktionerna för Embetsmännen. 

Ett förnyadt bevis på Kongl. Maj:ts nådiga hevågenhet har Aka- 
demien fått emottaga genom 20 års förlängning af det privilegium å 
Almanackors och Kalendariers utgifvande, som hon hitintills åtnjutit 
och hvilket i ekonomiskt hänseende betryggar hennes fortfarande 
verksamhet. 

Genom fleråriga forskningar vid Sveriges vestra kust har den del 
af vår hafs-fauna, som tillhör det inre af fjordarne, blifvit med om- 
sorg och framgång bearbetad, under det de djurarter, som uppehålla 
sig längre ut i hafvet förblifvit till sina lefnadsförhållanden mindre 
kända, emedan dessa trakter icke utan större kostnad och särskild 

utrustning kunnat ändamålsenligt granskas. På Vetenskaps-Akademi- 
ens underdåniga hemställan har Kongl. Maj:t, till undanrödjande af 
dessa hinder, täckts i nåder tillåta henne att under loppet af sist- 
lidna sommar använda ett mindre kronofartyg, hvarjemte Kongl. Maj:t 
af allmänna medel lemnat understöd för sjelfva resan åt Professoren 
S. Lövés, som erhållit Akademiens uppdrag att utföra undersöknin- 
garna, hvilka, numera verkställda, i sin mån skola bidraga till en 
närmare kännedom om fäderneslandet. 

En annan åtgärd till vinnande af ökad kunskap om våra hafs- 
trakters naturalster har Kongl. Maj:t i nåder vidtagit, då Akademien 
för anställande af naturhistoriska undersökningar erhållit tillstånd att 
medsända skickliga personer på de resor i Stockholms skärgård, hvilka 
med ett mindre krono-ångfartyg på Statens bekostnad företagas, till 
följe af Stockholms Läns Hushållnings-Sällskaps underdåniga hemstäl- 
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lan, i ändamål att samla nödig kännedom om fisket i denna del af 
Östersjön. 

De meteorologiska observationer och iakttagelser öfver vattenhöj- 
dens förändringar, som, enligt Akademiens förslag, genom Chefens för 
Lotsdirektörs-Embetet försorg sedan flera år tillbaka vid en del af 
fyrbåksstationerna 'fortgått, hafva genom Kongl. Maj:ts nådiga förord- 
nande blifvit ställda under Vetenskaps-Akademiens inseende, äfvensom 
de observationer öfver vindens styrka m. m., hvilka hädanefter vid 
samma fyrbåksstationer erhållas genom derstädes uppsatta sjelfregi- 
strerande vindmätare efter Vice-Amiralen och Kommendören KREUGERS 
konstruktion, och skola ändamålsenliga sammandrag ur journalerna i 
Akademiens årstryck inflyta, på det så väl vetenskapliga som praktiska 
resultater deraf må kunna dragas och blifva för allmänheten tillgäng- 
liga. Den närmare tillsynen häröfver har Akademien uppdragit åt sin 
ledamot Notarien ERDMANN. 

Sedan Kongl. Maj:t, på Akademiens underdåniga hemställan, i 
nåder täckts anvisa nödiga medel ej blott till fortsättning af de un- 
der flera föregående år verkställda gradmätningsarbetena i -Lappmar- 
ken, utan äfven i förening dermed till trigonometrisk nivellering mel- 
lan Haparanda och Alten för utrönande så väl af den relativa höjden 
af Östersjön och Vesterhafvet, som af de mellanliggande punkterna, 
hvilka vid nivelleringen komma att begagnas, hvarigenom man i fram- 
tiden kunde iakttaga både förändringen af vattenståndet i dessa haf 
och, genom tid efter annan förnyade nivelleringar af observations- 
punkterna, den sannolika oscilleringen af jordens yta, hafva dessa 
förenade arbeten blifvit under sistlidna sommar företagna af Profes- 
soren SELANDER tillika med Astronomix Professoren M. ÅGArRDE och 

Löjtnanten SKocman, och det med den framgång, att på alla nivelle- 
ringspunkter mellan Norska gränsen och Haparanda, således på en 
sträcka af öfver 40 mil, de erforderliga observationerna af korrespon- 
derande zenithdistancer blifvit gjorda, samt att af gradmätningsarbe- 
tena äfven en hufvudsaklig del medhunnits. På Svenska triangelnä- 
tets norra slutpunkt hafva de behöfliga astronomiska observationerna 
fullständigt blifvit utförda. För bestämmandet af polhöjden på denna 
punkt hafva öfver 1000 observationer af polstjernans zenith-distancer 
blifvit insamlade, äfvensom azimuth-observationer och nödiga tidsbe- 

stämningar blifvit verkställda. Dessutom är på den sydliga slutpunk- 
ten en del af de astronomiska observationerna undangjord, äfvensom 
vinkel-observationer på sex signalpunkter, bland hvilka en inom Nor- 
ska området för konnekteringen af Svenska och Norska triangelnäten, 
För närvarande återstår af gradmätningen sjelfva basliniens uppmät- 
ning och konnektering med en af hufvudsidorna, jemte en del astro- 
nomiska observationer på sydliga slutpunkten, och af nivelleringen 
böjdobservationerna på de mellan Norska gränsen och Vesterhafvet 
belägna fåtaliga punkterna. Allt detta bör, med nödigt biträde och 
någorlunda tjenlig väderlek, på en sommar kunna afslutas. 

Med det statsanslag Akademien uppbär till originalmålningar af 
Svenska växter, har hon sedan förra högtidsdagen genom Artisten 
Pettersson, under ledning af Professor Fniss, låtit utföra 222 plancher 

EEE 
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i stort folio, framställande ett ännu större antal svamparter, hvari= 
bland många ätbara eller giftiga. Herr Frirs har upprättat fullstän- 
dig katalog öfver den dyrbara och numera ganska betydliga samlingen, 
som i bibliotheket förvaras så ordnad, att den med lätthet kan be- 
gagnas af bvem som det önskar. 

Till följe af Kongl. Maj:ts nådiga remisser har Akademien afgifvit 
utlåtanden: om Öfver- Diucktörs-Embetets för Landtmäteriet förslag 
till förordning angående justering af bränvinsprofvare, och öfver en 
underdånig ansökning af Auditören Geore ScHeutz om understöd till 
en modell å en sinnrik, af honom uppfunnen machin för uträkning, 
sättning och tryckning af mathematiska tabeller. Likaledes har Aka- 
demien besvarat skrifvelser från embetsverken, såsom en remiss från 
Kongl. Förvaltningen af Sjöärendena om den nyssnämnda af Amiralen 
Kärtden SE sjelfregistrerande vindmätaren, samt Kongl. Kåm- 
.mar-Collegii skrifvelse i mål rörande beskaffenheten af fokenor 

Bland ämnen af allmännare nytta, hvilka vid Akademiens sam- 
manträden förevarit, torde böra nämnas Bergmästaren BRrREDBERGS UpPp- 
finning att befria nickelhbaltig magnetkis från jern, hvarigenom den så 
kallade nickelspeisen betydligt vinner i användbarhet och värde; samt 
Notarien Erpmanss meddelande att han i Nora socken af Örebro Län 
påträffat kornig kalksten eller marmor i flera färger och i ej ringa 
utsträckning. 

För öfrigt har Akademien fortsatt sin verksamhet genom utgif- 

vande af sina handlingar, öfversigten af förhandlingarna vid samman- 
komstorna och genom årsberättelser om vetenskapernas framsteg. Ett 
fullständigt register öfver alla Berzeru årsberättelser har hon låtit 
utarbeta och trycka. Till 1850 års handlingar, som nu äro un- 
der tryckning, hafva bidrag blifvit lemnade af Herrar ERDMANN, 
NAUMANN, DAHLBOM, ÅILJEBORG, ÅINDMAN, HANSTEEN, ÅNGSTRÖM OCh ÅN- 
DERssonN, Nya förbindelser till utbyte af skrifter m. m. hafva blif- 
vit ingångna med Sachsiska Vetenskaps-Sällskapet i Leipzig och det 
Physikaliskt-Medicinska i Wärtzburg. 

Den förra Sekreterarevåningen har, jemte tillhörande lägenheter, 
för inrymmandet af vissa afdelningar bland Riksmusei och Akademiens 
samlingar blifvit efter behofvet förändrad och samlingarna deruti in- 
flyttade. Sålunda har det Entomologiska museet erhållit en ganska 
tjenlig plats med nödigt arbetsrum; det mineralogiska vunnit en högst 
behöflig utvidgning med särskild arbetslokal och en del af den phy- 
sikaliska samlingen blifvit inrymd på ett torrt, för observationers ut- 
förande lämpligare ställe. Genom insekt-samlingens flyttning har ock 
något, om än allt för ringa, utrymme vunnits för de öfriga zoologiska 
afdelningarna, hvilkas Intendenter bekommit arbetsrum i Preparatorns 
förra bostad, sedan han, liksom Sekreteraren, inflyttat i f. d. Abra- 
hamsénska huset. 

Under loppet af år 4850 hafva fysikaliska instrumenter blifvit 
inköpta för en sammanräknad summa af 1,680 R:dr B:ko, hvaribland 
en stor elektro-magnet för undersökningar öfver magnetiska och dia- 
magnetiska krafter samt vridningen af ljusets polarisationsplan under 
magnetisk inverkan, förfärdigad af Mechanicus Etter i Bonn och be- 
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tald med 471 R:dry en luftpump af Derenir i Paris för 287 Rdr, 
samt en galvanometer och en dynamometer efter Professor WEBErs 
konstruktion, tillverkade af Mechanicus Leyser i Leipzig för 330 R:dr. 

Öfver det mineralogiska och geognostiska kabinettet bar af In- 
tendenten en summarisk katalog blifvit uppgjord, hvilken föregås af 
en historik öfver samlingarnas uppkomst och tillväxt, derjemte angif- 
vande värdet af stuffer och inventarier, hvaraf visar sig att samlin- 
garna vid katalogens uppgörande bestodo af 29,925 numror, bland 
hvilka 13,047 dupletter; att stuffernas och tillhörande inventariers 
värde uppgår till 48,233 R:dr 21 sk. B:ko; att för samlingarnas an- 
skaffande af Nida dekor utgifvits 41,522 och af Statsverket 2,512 
R:dr, samt att denna del af Riksmuseum således hufvudsakligen till- 
kommit genom enskilda vetenskapsmäns donationer och under resor 
gjorda insamlingar. . Den tillökning, som genom köp, byten och gåf- 
vor sistlidna år egt rum, uppgår i värde till 763 R:dr 28 sk. B:ko. 

De botaniska samlingarna hafva år 1850 ökats med 450 i Mu- 
seum felande, samt 1,500 förut der befintliga arter från nya lokaler. 
Sällsyntare Svenska växter äro meddelade af Herrar FRrRIrs, STENHAM- 
MAR, ROBERT HARTMAN, LONGBERG, W. och F. Björnström, FRISTEDT, ZET- 
TERSTEDT, RUBENSON, WESTERLUND Mm. fl. Särdeles instruktiv är den af 
Doktor STtEnHAmmarR öfverlemnade lafsamling, och af icke ringa värde 
är Herr Rogert HartmaAns samling af Jemtlands flesta fjellväxter i 
vackra och talrika exemplar, Utländska arter äro öfversända från 
Frankrike af Herrar Gresier och Gopdros, från Sicilien af Herrar TinEo 
och Toparo, från Malta af Herr GreEcH-DeuicAtA, samt från England 
hemförda af Herr CarL Hartman. Bland dessa är isynnerhet Herr 
Gresiers från Södra Frankrike af vigt, såsom innehållande 863 spe- 
cies. Tvänne växtsamlingar äro dessutom för Museum inköpta, nem- 
ligen en från nejderna af Tunis, den andra från flera trakter i med- 
lersta Sverige. 

Äfven de zoologiska samlingarna hafva vunnit betydlig tillökning 
genom köp, byte och skänker, och arbetet med deras bestämning och 
ordnande har oafbrutet fortgått. Större fogelsamlingar af de utländ- 
ska dupletterna hafva blifvit aflemnade till "Lunds Universitet och Gö- 
theborgs Museum, till det sednare hufvudsakligen af de förråder In- 
Beniéuren J. WauruisBerG från Afrika hemfört och i enlighet med det 
förbehåll han fästat vid deras försäljning. Dessutom äro små sam- 
lingar utlemnade till Stockholms Gymnasium, Folkskole-seminarium 
och en härvarande barnskola. 

Bibliotheket har likaledes genom köp och skänker, samt genom 
årstrycket vunnit ej ringa tillväxt. Till detsamma har Hofrådet Wönrer 
i Göttingen donerat den skriftvexling, som blifvit förd mellan honom 
och framlidne Friherre Berzeuws, dock kommer brefsamlingen först 
att aflemnas vid Herr Wönarers frånfälle. 

De Thamiska föreläsningarne hafva blifvit hållna af Akademiens 
Fysiker, Magister Docens Eprtusp inför ett talrikt auditorium, sist- 
lidna höst i värmeläran och denna vinter om elektriciteten. 

Den 
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Den under Akademiens inseende ställda globverkstaden har vid 
besigtning funnits i behörigt skick. 

Sedan den stipendiefond af 10,000 R:dr B:ko, som Akademien 
1349 af en okänd gifvare erköll, hunnit inbringa afsedd ränta, har 
stipendiet, som enligt gifvarens förordnande kallas det Berzelianska 
och” för hvilket Akademien till Inspector utsett Kapitenen L. SvaAn- 
BERG, blifvit tilldeladt Magister C. W. BLromstranp vid Lunds Uni- 
versitet. 

Från sin ledamot Fabrikören Joun Swartz har Akademien emot- 
tagit 1000 R:dr B:ko med uppdrag att utse en lämplig, theoretiskt 
och praktiskt bildad person, som mot åtnjutande af denna summa 
skall besöka industri-expositionen i London och der utvälja samt taga 
närmare kännedom om något allmänt nyttigt ämne, hvaruti honom, 
efter hemkomsten åligger att bereda kunskap och gagn åt fäder- 
neslandet. 

Anteckningen till den minnesstod Akademien har för afsigt att 
uppresa öfver Berzeuiws, hvilken anteckning till detta års slut fortgår, 
har med välvilja fortfarande blifvit omfattad, så att betydliga tillskott 
vunnits ej blott inom riket utan äfven från aflägsna länder, ehuru 
ingen inbjudning utom fäderneslandet utgålt. 

Sedan Akademien med 41,125 R:dr B:ko friköpt de ofria tom- 
terna å f. d. Abrahamsénska egendomen har hon fullgjort det sista 
af de vilkor hon sig åtagit för att erhålla dispositionsrätt deraf, samt 
ränta å den af henne utbetalda köpeskillingen för nämnda egendom, 
hvilken af staten blifvit öfvertagen. De förfallna, eldfarliga träd- 
byggnaderna äro redan förut borttagna och platsen behörigen plane- 
rad samt beprydd med blomsterbuskar, hvilka hon af Kongl. Landt- 
bruks-Åkademien som gåfva fått emottaga. 

De medel Akademien utdelar, som uppmuntran för visad skick- 
lighet i mathematiska instrumenters förfärdigande, hafva tillfallit In- 
strumentmakarne SöressEn och Frans BERG. 

Sin minnespenning öfver LinsÉ har hon öfverlemnat åt Socken- 
målaren FREDRIKSSON i Norbergs församling, som uppmuntran för de 
oväntade entomologiska upptäckter, han derstädes lyckats göra. 

Arsanslaget för vetenskapliga resor inom  fäderneslandet har 
Akademien tillagt Professoren Bomrman till företagande af en entomo- 
logisk resa genom södra delarne af Calmare län, Blekinge och Skåne. 

Den Flormanska belöningen har blifvit tillerkänd Akademie Ad- 
junkten Naumawsn vid Lunds Universitet för en afbandling: om främre 
extremiteten hos slägtet Vespertilio. 

Att minnespenningen för dagen blifvit präglad öfver Akademiens 
hädangångne ledamot Professoren -Frorman, stiftaren af nyssnämnda 
premium, är redan tillkännagifvet. 

Under det år, som förflutit sedan sistlidna högtidsdag, har Aka- 
demien bland sina Svenska och Norska Ledamöter genom döden för- 
lorat: Matheseos Professoren vid Universitetet i Christiania, Riddaren 
af Kongl. "Wasa-Orden, B. M. Hormsor; förre Matheseos Professoren 
vid Upsala Universitet, denna Akademis f. d. Sekreterare, Ledamoten 

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 4. 2 
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af Kongl. Nordstjerne-Orden Doktor Jöss SvasBErc; Medicinal-Rådet, 
Riddaren af Kongl. Nordstjerne och Wasa-Ordnarne Doktor J. F. 
SacELÉN samt Medicine och Botanices Professoren vid Universitetet i 
Upsala, Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden Doktor Göran WaB- 
LESBERG. Bland utländska Ledamöter äro under året aflidna: Profes- 
soren i Komparativa Anatomien vid Jardin des piantes i Paris Du- 
crROTAY DE BLAInviLLE; Physices Professoren vid Ecole polytechnique i 
Paris Gar-Lussac; Konferensrådet ScHumacHer i Altona; Geheime-Me- 
dicinalrådet Lisk i Berlin; Medicinalrådet LaAnGEsBEcK i Göltingen och 
Geheime-Konferensrådet Örstep i Köpenhamn. 

Till inländska Ledamöter hafva blifvit invalda: Astronomix Ob- 
servatorn i Upsala Magister A. J. Awceström och Matheseos Lectorn i 
Westerås, Magister E. G. Brsörtuing, samt till utländska Ledamöter: 
Öfversten, Ledamoten af Franska Institutet Artur Morin; Botanices 
Professoren i Täbingen Huco von Monr; Statsrådet, Professoren 
E. von Barr i Petersburg och Chemix Professoren G. J. MuLDER i 
Utrecht. 

SKÄNKER. 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Af Franska Republikens Regering. ' 

Annales des mines. T. XV, XVI, XVII: 41. Paris 1849, 1850. 8:0o. 

Af Soeiété Géologique de France. 

Bulletin de la Société. 2:eme Sér. T. VII: F. 23—30. Paris 1849— 

1850. 8&:0. 

Af Författaren. 

Parwer, A. H., Letter to the Hon. John M. Clayton on the indepen- 
dent oriental nations. Washington 1849. 8:0. 

Af Utgifvarne. 

SiLLMAN, The American Journal. 2:d Ser. N:o 32. March 1854. 
AnDERsson, Nya botaniska notiser. 1851. N:o 3. 
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Till Rikets Naturhistoriska Mwusewm. 

Zoologiska afdelningen. 

4f Professor Huss. 

En Fringilla bengalus. 

Mineralogiska afdelningen. 

Af Hr L. J. Igelström. 

Fyratioåtta stuffer bergarter från Pbilipstads bergslag, - 

— — >27" >>> 
—-——- ---——- - ? —— — — — — — <X X— — — 

STOCKHOLM, 1851. P. Å. NORSTEDT & SÖNER. 
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ÖFVERSIGT 

AF 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 
FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 8. 1851. Ni &. 

Onsdagen den 14 Maj. 

Föredrag. 

1. Pajsbergit och Stratopeit tvenne nya sven- 
ska mineralier. — Ur en skrifvelse från Hr L. I. IGELSTRÖM 

meddelade Hr L. SVANBERG: 

Payjsbergit har jag kallat ett vid Pajsbergs jernmalms- 

grufva i Filipstads socken och bergslag förekommande mineral, 

hvilket der finnes kristalliseradt i stora, vackert rosenröda, ge- 

nomskinliga, rhombiska prismer. Ifrågavarande mineral är myc- 

ket närbeslägtadt med Röd Mangankisel, dock skiljer det sig der- 

. ifrån, ej allenast genom dess genomskinlighet och sätt att alltid 

förekomma kristalliseradt, utan äfven genom dess kemiska sam- 

mansättning, hvilken är sådan, att Pajsbergiten kan sägas ut- 

göra en mellanlänk emellan Långbanshytte Mangankisel samt det 

vid Real de minas de Fetela i Mexiko förekommande mineral, 

som blifvit kalladt Bustamit. 

Att hänföra Röda Mangankiseln m. fl. af dessa mineralier 

till Augiten, må väl vara af intresse såväl i kristallografiskt 

hänseende, som för det samband hvilket dymedelst ådagalägges 

emellan kemisk sammansättning och geometrisk form, dock måste 

väl alltid den kemiska mineralogen göra en sträng åtskillnad 

emellan flera af de mineralier, hvilka kunna subsumeras under 

den allmänna formen r?$S? samt, hvad de hithörande mangan- 

oxidulsilikaterna beträffar, finna anmärkningsvärda länkar emellan 

det väl ännu icke i oblandadt tillstånd påträffade Mn'S? och 



Så b. GC: 

Si 48.00 syreh = 24.94] 46.46 syreh = 24.14] 48.90 syreh. = 254 
Mn 49.04 — 10.99 k1.88 — 9.40 Sö NR 
Fer Aug Ope JU FSE LAN 0.81 — 047 
FINA SERA 8430 15 SEN 
Mg 0:22 TÅ 0083 — 42.4 

100.38 100.609 = A42.79|100.34 

SN grn 

Taffelspathen, hvilka, såvidt de hittills äro kända, utgöras af 

Långbanshytte Röda Mangankisel med 3 proc. kalk, Pajsbergiten 

med 8 proc. kalk samt Bustamiten med 414 proc. kalk. 

Pajsbergiten, som jag, uti Öfversigten af Kongl. Vet. 

Akademiens Förhandlingar för förra året sid. 206, beskrifvit 

under namn af röd mangankisel, har vid kemisk undersökning 

af mig befunnits procentiskt utgöras af: 

St öre a GAG SINDENalenRSSYLEN oe ls sd 24.14 

Mn .. 41.88 3 

Fein s Igloo of 0.43 a 

Ga RSA 
en NA 42.79 

Mg .. 09 —— SÅ 2.66 

Dess häraf följande allmänna sammansättningsformel (Mn, Fe, Cay SP 

kan således, med aktgifvande å de konstituerande elementernas 

inbördes förhållanden, sättas under den mera speciella formen 

(Ca+4(Fe+12Mn)y'Si ”), hvilken således bestyrker den af Nor- 
DENskIÖLD yttrade åsigt: att isomorpha baser substituera hvar- 

andra uti jemna atomförhållanden. 

Sammanställa vi de gjorda analyserna å a. Långbanshytte 

röda mangankisel, b. Pajsbergit och c. Bustamit. 

samt ifrån formlerna 

CaS+2MXSP för Bustamiten 

Ca'S?+4(Mn+12Fey'Si för Pajsbergiten och 

CaSi+8Mn'Si” för Långbanshytte Mangankisel 

") För detta formuleringssätt, hvilket äfven på andra ställen i denna 
uppsats blifvit af mig begagnadt, hänvisar jag till NORDENSKIÖLD? 
das atomisch-chemische Mineral-Systeme. Helsingfors 1849. 

VY 
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beräkna de motsvarande procentiska sammansättningarna, så finna vi 
Busta- Pajsber= Långbans- 
mit. git. hyttan. 

Si. . . 48.06 | 47.38 | 46.92 
Mn .. 37.43 | 40.55 | 48.32 
Fe 3.41 

fame. dke | 866 | k56 
hvilka beräknade och funna värden ganska nära emotsvara hvar- 

andra. 

De här omordade trenne mineraliernas egenteliga vigter 

ligga hvarandra helt nära och äro för 

NSU ATALLE SE (cebansk.älns Bla due va 3.2 

Långbanshytte mangankiseln . 3.53 

Päjsberoiteng sion na. ae. 3.63. 

I blåsrörsförhållanden öfverensstämma de äfven. 

Hvad deras geologiska sätt att förekomma beträffar, så fö- 

rekomma de båda svenska mineralierna under samma omstän- 

digheter, ty den dolomitbildning, hvilken vid Långbanshyttan 

innehåller röda mangankiseln, förer tillika en blandning af blod- 

sten och magnetisk jernmalm, och denna dolomit förekommer 

äfven vid Pajsberget, Pajsbergitens fyndort, hvarjemte anledning 

är till den förmodan, att dessa dolomitbildningar, oaktadt man 

icke kunnat fullfölja deras omedelbara sammanhängande, dock 

höra: till samma geologiska bildning. 

Stratopeit har jag kallat ett annat mineral, hvilket af mig 

blifvit funnet äfvenledes vid Pajbergs jernmalmsgrufvor i Filip- 

stads bergslag. Namnet är härledt deraf, att detta mineral fö- 

rekommer i vexlande lager med ett annat, ännu icke närmare 

undersökt, mineral. 

Stratopeiten är becksvart, ogenomskinlig i större bitar, men 

genomskinande med brunröd eller brun färg i tunna splittror; 

den är amorph, med flatskåligt brott och fettglänsande; repas 

lätt af knif; strecket är brunt och egentliga vigten =2.64. — 
För blåsrör: på kol upphettad utsväller den först litet och blif> 

ver brungrå, hvarefter den, vid uthållande stark hetta, smilter 
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till en svart, genomskinlig kula. I borax på platinatråd löses 

den i stor mängd till ett klart, starkt manganfärgadt glas. I 

fosforsalt på platinatråd löses den till ett genomskinligt jernfär- 

gadt glas, med lemning af ett kiselskelett. Med soda gifver den 

stark manganreaktion. I kolf gifver den vatten. Den sönder- 

delas af chlorvätesyra, under stark chlorutveckling och med lem- 

ning af hvit kiselsyra. 

Det i exciceator torkade mineralpulvret visade sig vid ke- 

misk undersökning procentiskt innehålla: 

Slag. Nea 35.43 syrehalt 18.41 

Mar gtr 32.4 9.83] 9 0 

Fer HG Åsen RON 

Ma fire. 8M — , 3.46 

TESKRPNENES 3 13.15 — 12:22 

100. 

hvaraf följer sammansättningsformeln MgSP+4 (Nn, Fe) Si+12H, 

eller måhända rättare Mg!S:4 k(Ee+3Mn)S+1 2H, enligt hvilken 

sistanförde formel den beräknade sammansättningen blifver 

STI RESO SA SEEN 36.25 

Miu? SNR ora 31.46 

Fed Res 40.47 

Meade es 3.00 

SHR SYN: A 4.12. 

Det amorpha mineral, med hvilket Stratopeiten förekom- 

mer i en linies och derunder tunna, omvexlande lager, är till 

färgen brunt, ogenomskinligt och i brottet matt. Hårdheten är 

ungefär lika hos dem båda. Båda mineralierna äro tydligen se- 

kundära bildningar, uppkomna genom tidtals skeende omvexlande 

aflagringar af än det ena än det andra. Detta mineral är ännu 

icke kemiskt undersökt. 

Bland förut kända mineralier är Stratopeiten närmast be- 

slägtadt med Neotokit, hvars formel är MgSi+4(Mo+Fe)Si+8H. 

I sednare tider hafva i Sverige och Finland flera becklika mi- 
a 

neralier blifvit analyserade. Baur har sålunda funnit ett mine- 
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ral ifrån Klapperud på Dalsland, sammansatt enligt formeln 
2nSi+3H, hvilket mineral således är lika sammansatt med 

det vid Wittinge by i Storkyre socken uti Finland förekom- 

mande mineral, som blifvit kalladt Wittingit och hvars nog- 

granna sammansättning kan uttryckas medelst formeln 2(Fe+ 

9Mn)Si+3H. Den egentliga vigten af några utaf dessa minera- 
lier har visat sig vara: 

SRIOPeIN "sa I ne Hisd. 2.60 

INEOCO RIU So Skår aa VE, IN 2.70 

INVACCINSIU SEE oa ans a ENA de 2.74 2.76 

Klapperuds mineralet . . ss. SEN 

2. Om wolframs atomvigt och haloidförenin- 
gar. — Hr L. Svanserc uppläste följande utdrag ur ett med- 

delande, hvilket deröfver blifvit honom delgifvet af Hr I. B. 

v. Borcn: 

Sönderdelas Schlackenwalds-wolfram, hvars formel är 2FeV 

+3MnV, med chlorvätesyra, och löses den afskilda wolframsy- 

ran, efter föregående tvättning, i ammoniak, så afsätter sig, 

vid ammoniumoxidsaltets afdunstning, ett mörkbrunt, oljartadt 

ämne. Detta ämne intorkar i exsiccator, äfvensom i fria luften, 

till en hartslik, genomskinlig, skör massa, med glaslikt brott; är 

olösligt i kallt vatten och alkohol, men löses lätt i varmt vat- 

ten. Dess procentiska sammansättning fann v. Borcn vara 
räkn. funnet 

Fö. 5 Res 
10V ... 805 808 
AEA Noa 

A3H ov. 82 ) 

hvilken han representerar under formeln FeFF+5(ÄmV+H). — 
Efter aflägsnande af ofvannämde förening, förmedelst afhällning, 

utkristalliserar vanlig sur wolframsyrad ammoniumoxid, om lös- 

ningen vidare afdunstas, och detta sura ammoniumoxidsalt är 

vanligtvis ganska fritt ifrån jern samt fås fullkomligt rent om 

1862 eldfasta ämnen 

4. 
9 ; | 13.7 flygtiga ämnen 
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det några gånger omkristalliseras. Om, sedan sistnämde sura 

wolframsyrade ammoniumoxidsalt utkristalliserat, lösningen vidare 

afdunstas, så låter den koncentrera sig ända till sirupsstadga 

och intorkar slutligen till en mörk, gummilik massa, som vid 

förnyad upplösning och långsam afdunstning lemnar oktaedriska 

kristaller i blandning med salmiak. Detta oktaedriska salt är 

till färgen brunt, smakar högst bittert och löses uti alla för 

hållanden i varmt och kallt vatten. Dess procentiska samman- 

sättning befanns vara 

SER AE 84.4 

Fe+Mn 4.6 

ALA IS JONS oc 6 4.0 

IRRASRANE. 7.0 
men vy. Borcr uppgilver derför icke någon formel. — Återstoden 

på filtrum, sedan lösningen af wolframsyrad ammoniumoxid gått 

igenom, bestod af odekomponerad wolfram, kiselsyra och berg- 

art, blandade med en större mängd af ett tegelfärgadt, pulver- 

formigt ämne, som genom upprepade afslamningar icke så full- 

ständigt kunde befrias ifrån de förstnämde inblandningarne, att, 

genom  qvantitatif analys, beskaffenheten af denna, redan förut 

af ScesemeErR anmärkta wolframförening kunde afgöras. Vid sam- 

manrifninz med kalk luktade den starkt ammoniak, vid kokning 

med - kalilut afskildes jernoxid och manganoxid, och af chlorvä- 

tesyra afskildes wolframsyra. 

För att framställa ren wolframsyra rekommenderar v. Borcn 

att använda BucnHrorz metod, bestående deruti att: man smälter 

wolframmineralet med 2 gånger dess vigt kolsyradt alkali, ut- 

kokar den smälta massan med vatten, som blifvit försatt med 

litet alkohol, fäller den alkaliska lösningen med chlorcalcium, 

och, efter uttvättning, sönderdelar den wolframsyrade kalken 

med chlorvätesyra. Den dervid afskilda wolframsyran gifver ett 

fullkomligt rent, och, ifrån all jern- och manganinblandning, fritt 

ammoniumoxidsalt, då den behandlas med ammoniak. — Glöd- 

gas wolframsyra uti en ström af vätgas öfver spritlampa, så 

bekommer man en blå och brun wolframoxid, men den först- 

FEET ES 

— 
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nämde fås dock aldrig af konstant sammansättning. Sker re- 

duktion vid hvitglödgningshetta, så reduceras den till metallisk 

wolfram , hvilken dervid fås hvitgrå, tennglänsande och kristalli- 

nisk.. — Svafvelwolfram, VS, fås ren endast på torra vägen, 

genom att använda Berzerir metod, bestående uti att uppglödga 

en blandning af ren wolframsyra med cinober, eller genom att 

sammansmälta metallisk wolfram med svafvel, hvarvid man be- 

kommer ett grafitlikt sulphuretum, hvilket dock ej skall angripas 

af saltbildare. Den, efter torkning, mnötbruna svafvelwolfram, 

hyilken fås genom att sätta chlorvätesyra till en lösning af wol- 

framsyra uti vätesvafladt svafvelammonium, eller den, efter tork- 

ning, brunsvarta svafvelwolfram, hyilken bekommes genom att 

sätta chlorvätesyra till en wolframsyrad ammoniumozxid, hvilken 

blifvit sönderdelad medelst inledning af svafvelväte, är alltid 

förorenad af inblandad wolframsyra samt innehåller icke obe- 

tydligt vatten, hvilket v. Borcx anser vara kemiskt bundet. 

Volframmetallens atomvigt har af v. Borcn blifvit bestämd, 

såväl genom att reducera wolframsyra till metall, som genom 

att oxidera metallisk wolfram till syra. Dervid erhöll han: 

eller, fun- 
Försökets nen metall Wolframs 
nummer. i 100 de- atomvigt. 

lar syra. 

I. 6.1942 gr. syra, gaf 4.9132 gr. metall 79.319 4130.60 

= IL. 5.774 oo—-— — 4.5740 79.212 1143.14 

= III... 8.4353 —— > 6.6883 u—— 79.289 1448.51 
BUR IV 4520 dyr in -DGT2S Here vd 0313 ARON 
å Mös 1:080-50 he arsa klIrAG0S TN ren 005 MAVANIS 
NT VÄjs0L0854 | mona rv1600 mn NIDNAAASOA 

VII. 2.7636 2.4916 79.302 1449.42 

S Er 3.1505 gr. metall, gaf 3.9700 gr, syra 79.359 4153.42 

IX. 1.6550 2.0860 79.339 41152.01 

medium 79.294 1148.85 

Detta funna medium 4448.85 kan, för en metall med så 

hög atomvigt, fullkomligen sägas bekräfta det tal 44150.78; hvil- 

ket af Scunemer (Journ. fär pr. Chemie L, 452) nyligen blifvit 



angifvet för denna metall, och hvaraf man med största sanno- 

likhet kan sluta till att det verkliga talet är 4150, således 

dubbla molybdens atomvigt, utvisande derjemte att wolfram hö- 

rer till de kroppar, hvilkas atomvigt äro en jemn multipel af 

vätets eqvivalentvigt. 

Bromwolfram.  Upphettas metallisk wolfram uti en ström 

af fullkomligt torr och luftfri bromgas, så tänder sig metallen 

och en tung, djupt gulröd gas bildas, hvilken kondenseras och 

till flera qvarters längd bekläder upphettningsrörets insida med 

ett ogenomskinligt, svart beslag. Det sålunda erhållna prepa- 

ratet är af en högst ömtålig natur samt sönderdelas med yt- 

tersta lätthet af såväl luften, som vatten, samt är i ytterlig grad 

deliqvescent.  Renadt, genom omsublimering uti kolsyregas, af- 

sätter det sig längst fram uti upphettningsröret i ullika, svarta 

nålar, hvilka vid uppvärmning lätt smälta och under kokning 

förvandla sig till en gulröd gas. Af vatten sönderdelas de uti 

bromväte samt afterkristaller af hvitgul eller gul wolframsyra. 

Till följe af en på 0.0427 grm anställd analys visade denna för- 

ening sig innehålla 1 procent 
funnet — räkn. 

MEESE (6 TAR Der 

2Br.. . 6213 63.47 

samt således utgöras af VBr — Den mindre flygtiga delen, 

som erhålles vid ledning af bromgas öfver metallisk wolfram, 

utgöres, efter flera omsublimationer, för att derigenom aflägsna 

all VBr?, af en svart förening, med vackert violett eller blå 

skiftning. Den kokar och sublimeras vid nästan samma tem- 

peratur som den smälter, och dess gas är, i jemförelse med den 

af VBr?, nästan purpurröd samt så mörk, att den, i äfven tunnt 

lager, synes svartaktig. Vid afsvalning kondenseras den i en 

kompakt massa af kristallinisk textur, men  anskjuter äfven i 

långa, särdeles grofva, glänsande kristaller, hvilka utgöras af 

qvadratiska, tvärt afstympade prismer. Upphettad vid luftens 

tillträde upptager den syre och sublimeras såsom 2V+VBr". I 

luften luktar den ständigt af bromväte och förvandlas till blå 
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oxid. I kaustika alkalier löses den under utveckling af vätgas, 

men i vatten sönderfaller den utan upphettning eller gasutveck- 

ling till bromväte och blå wolframoxid. Vid analys fanns den 

procentiskt innehålla 

FUNN..D: 6 

medium = räkn. 

ov... 32.76 31.03 31.95 31.95 31.92 31.53 

5Br . . 66.94 68.70 67.71 65.96 67.33 68.47 

svarande emot formeln VBr+VBr). — Den bromförening af 

wolfram, hvilken lättast låter framställa sig, är wolfram-biaci- 

superbromid, 2V+VBr?, hvilken bildas såväl då luften har till- 

träde vid beredningen af de båda förenämnde, som då bromgas 

ledes öfver brun eller blå wolframoxid eller då brom ledes öfver 

svafvelwolfram eller en blandning af wolframsyra och kol. Den 

fås vanligen såsom gula fjäll, men sublimeras vid långsam bild- 

ning i qvadratiska taflor eller fjäll. Färgen är olika efter olika 

beredningssätt.  Begagnas svafvelwolfram så fås den vackert te- 

gelfärgad, af wolframoxid citrongul och af wolframsyra med kol 

messingslik eller gråaktig. Den förflygtigas utan att smälta och 

är mindre flygtig än de föregående. v. Borcu uppgifver att den 

vid hastig upphettning sönderdelas i wolframsyra, men han kunde 

icke upptäcka hvad som blef utaf dess andra beståndsdel. I luf- 

ten och vatten förvandlas den till bromväte och wolframsyra. 

Dess procentiska sammansättning 

fon nor 

T: ING HI. IV: medium = räkn. 

3V .. . 4948 49.73 49.75 48.68 49.33 48.96 

3Br.... 40.66 44.69 44.20, —  — 44.19 ; 42.53 

en A0146- 7008 DI 9.24 — 8.51 

instämmer med formeln 2V+VBr? — De tvenne oxibromurer 

af wolfram , hvilka af Bonsner blifvit angifna vara sammansatta 

enligt formlerna V+VBr? samt V+2VBr? har v. Borcn förgäfves 

sökt att erhålla samt förnekar dem äfven, på grund deraf att 

materialet till de under IUI och IV här anförda analyserna blif- 

vit beredt enligt Bonwers föreskrifter. 
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Chlorwolfram. Hvad föreningen VEP beträffar så fås den 

såväl då metallisk wolfram- som: då svafvelwolfram upphettas i 

chlorgas, men är svårare att få ven i förra fallet, emedan det 

tillika bildas en brunröd, mindre flygtig förening, hvarifrån den 

medelst flera omsublimationer i chlorgas endast trögt befrias. 

Denna  chlorförening, hvilken smälter och sublimeras såsom en 

rödgul gas, erhålles dels i form af en ullik kristallisation, dels 

såsom en mönjaartad massa. Den sönderdelas med yttersta 

lätthet i luften och öfvergår till gul wolframsyra, under utstö- 

tande af chlorväte. I vatten förvandlas den till hvit wolfram- 

syra, som efterhand gulnar, utvecklande dervid vätgas. Vid 

dess analys, hvarvid uti analyserna I och II föreningen blifvit 

beredd af metallisk wolfram samt uti HI och IV af svafvel- 

wolfram, fann v. Borcr i procent 

I. UI. II. IV. 

NYGlrdm =n DD. ST TINTIN NANO 

Chlor . .. 40.91 40:90 40.92 40.32 

94.624 —I4.82 94.55 94.95 

visar det sig att en betydlig förlust uppstått; men då v. Borc 

tillskrifver denna förlust åt föreningens stora begärlighet att 

draga till sig och sönderdela vatten samt procentiskt beräknar 

de inbördes qvantiteterna emellan wolfram och chlor, får han 

följande tal, hvilka fullkomligen instämma med formeln VEP, 

FUN NBT 
medium = räkn. 

NIE 0 56:77-5 618744 5.0.79, 07.55 1.0 6.997 OMS 

2C1.... 43.23 4313 33.4 4246 43.01 43.52 

— Den osäkra förening V>CP, hvilken af MaraGuri blifvit angil- 

ven, men som af flere kemister blifvit ansedd att vara en VEP, 

har v. Boren visat icke existera under den sistnämnde samman- 

sättningsformeln, men deremot funnit under denna förra, uti det 

förromnämnda brunröda sublimat, hvilket erhålles vid upphett- 

ning af metallisk wolfram uti chlorgas. Efter detta sublimats 

rening medelst omsublimationer uti chlorgas, utgöres det af en 

mörk, brunröd, skör massa, med kristalliniskt brott, som vid 

ER 

————— 
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upphettning smälter, kokar och öfvergår till en rödgul gas, lik 

nande salpetersyrlighet. - Långsamt anskjuten fås den i grofva, 

brunröda, genomskinliga och glänsande kristaller, hvilka hafva 

formen af ett qvadratiskt prisma med tvärt afstympade ändar. 

Upphettad i luften sönderdelas den uti VEP och 2V+VEP. I 

fria luften och i vatten sönderfaller den i bromväte och blå 

oxid, hvilken småningom öfvergår till wolframsyra. I kaustika 

alkalier löses den under vätgasutveckling, men lösningen grum— 

las vid upphettning och afsätter brun wolframoxid. Dess pro- 

centiska sammansättning 
PE RY 

medium = räkn. 

av ... 51.37 50.70 61.85 50.97 31.2 50.95 

5C| .... 482 58.28 k845 4742 47.94 49.05 

instämmer med formeln VCP+VCP hvarigenom den visar sig 

vara analogt sammansatt med wolframens blåa oxid. — Den 

genom Roses och MAtaGutis äldre undersökningar kända wolfram- 

biacichloriden, hvilken fås då chlor ledes öfver wolframoxid eller 

en blandning af wolframsyra med kol samt i allmänhet bildas 

då luften har tillträde vid chlors ledning öfver wolfram, är hvit, 

med dragning i grågult samt kristalliserad i fjäll. Den förflyg- 

tigas utan att smälta, men sönderdelas vid hastig upphettning i 

wolframsyra och VEP, hvilken sistnämnda förflygtigas jemte fri 

chlor. Dess af v. BorcH funna sammansättning 

funnet — räkn. 

3V...oG6401 64.14 

3E1. . . 2447 DAT 

GOPsr. TASTE VAA 

instämmer med formeln 2V+VEP. — Den af Bonnet angifna för— 

eningen V+VCP har icke af v. Boren kunnat framställas. Icke hel- 

ler kunde någon förening enligt sammansättningsformeln VI fås 

genom att leda VEP i gasform öfver metallisk wolfram. Ledes 

vätgas öfver VCP, så bildas chlorväte och metallisk wolfram. 

Den på våta vägen beredda wolframsyran löses i ringa 

milngd uti jodvätesyra och cyanvätesyra, men de erhållna lös- 
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ningarne sönderdelas vid koncentrering, äfven i lufttomt rum. — 

Genom upphettning af wolframföreningar uti jodgas, jodvätegas 

eller cyangas kunde icke några nya produkter erhållas. Icke 

heller kunde några sådane fås genom att leda wolframchlorid—- 

gaser öfver smältande jodkalium eller jodsilfver, eller genom att 

låta dem gå genom glödande rör i sällskap med gasen af qvick- 

silfverjodid, jodammonium eller jodväte. 

3. Om ulvecklingen af Tachina setipennis. — 
Hr Boneman anförde: Då jag förlidet år inför Kongl. Vet.-Aka- 

demien (se Öfversigten 1850 p. 211) föredrog af mig gjorda 

iakttagelser, rörande några insektarters metamorfos, anhöll jag 

att få återkomma till en närmare redogörelse häröfver, i den 

mån det lyckades mig kunna få de omnämnda förhållandena 

fullständigare utredda. Uti den under N:o 2 (1. c. p. 214) upp- 

tagna observation, har jag anfört, att jag förliden Augusti på- 

träffat ett han-exemplar af vår vanliga Tvästjert (Forficula 
auricularia), hvars abdomen syntes ovanligt tjock och uppsvälld. 

Sedan detta blifvit uppstucket och erhållit sin plats i insam- 

lingslådan, observerades följande dagen, då insekterna skulle in- 

flyttas, att en temligen stor, oval, ljusbrun Dipter-puppa utträngt 

emellan dess thorax och abdomen, der den blef qvarsittande. 

Denna puppa har nu 1 början af Maj månad blifvit utkläckt 

och befunnits tillhöra en art af slägtet Tachina, hvars larver, 

enligt hvad kändt är, vanligen lefva såsom parasiter i fjäril- 

larver, bland hvilka de ofta anställa stor förödelse. Som den 

erhållna arten finnes upptagen i ZerttErstEDtS Diptera Scandi- 

navie T. II, p. 1082 N:o 79 under benämningen Tachina se- 

lipennis, är någon beskrifning öfver densamma ej behöflig, utan 

torde här endast böra anföras, att berörde förf. i en not om- 

talar, att han funnit puppor af denna art vid Lund under mos- 

sa, hvilka utkläckts d. 25 Maj samma år, samt andra flytande 

på stillastående vatten, hvilka förvandlats till utbildade individer 

n. 
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d. 22—24 Maj; förhållanden hvilka ingalunda motsäga att djuret 

under :larv-tillståndet tillbringar sitt lif inom andra insekt-arter. 

4. Guldfärgad aborre. — Hr Sunpevau förevisade 

en fisk af ovanligt utseende, nemligen en guldfärgad aborre, 

som blifvit fångad vid Eskilstuna sistl. Påskdag, och som Hr 

- Conditor LinperR i nämnde stad haft godheten skänka till Zool. 

Riksmuseum, hvarest den nu förvaras. Fisken hade hållits i 

sump och hitkom lefvande d. 4 Maj, men dog följande dagen 

då den blifvit illa stött genom sqvalpningen under resan. Han 

är 8; tum lång utom stjertfenan och något smalare än slägtet 

i allmänhet, hvilket gör att fenorna synas större än vanligt. 

Färgen var, hos den lefvande fisken, öfver hela kroppen starkt 

rödgul, eller något rödare än hos den lilla vanliga guldfisken, 

med blott otydliga märken efter svarta fläckar på ryggen. Slu= 

tet af första ryggfenan var såsom vanligt svart, fenorna för 

öfrigt rödaktiga och bukfenorna röda, såsom hos vanliga abor- 

rar. Öfre delen af ögonkretsen hade en blek färg och syntes 

något litet utsvälld, hvilket torde hafva föranledt berättelsen att 

en hinna fanns der, som kunde neddragas öfver ögat. Efter 

inläggningen i sprit bleknade färgen betydligt och de mörka, 

hos aborrar vanliga teckningarna långsåt ryggen framträdde till 

en del, men ej fullständigt. 

En dylik aborre, af lika storlek, från sjön Regnan i norra 

hörnet af Östergötbland, har för 10 år sedan blifvit skänkt till 
Museum af Major GYyLLENKrok på Ragnaholm. 

5. Huano-öarna i Chincha. — Hr Kapten N. Wern- 
GREN hade i bref till Hr Lovén, dat. Rio Janeiro d. 28 Jan. d. 

å. om dessa öar meddelat följande underrättelser. 

»Chincha-öarna, belägna tre i en grupp tio engelska mil 

från Pisco söder om Lima, äro som bekant öfverhöljda med 

Huano från brädd till brädd. De äro i höjd omkring 300 fot, 
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men huru mycket häraf utgöres af huano vet man ännu icke, 

sannolikt 170 till 480 fot. Man har nu hunnit in i massan till 

90 fots höjd. Jag sänder några prof af huano tagna på 

olika höjder med 20 fots mellanrum från fem fot under öfversta 

skorpan och nedåt. Strata af olika färg och en till fyra fots 

mäktighet äro tydliga, och på många ställen de ljusare lagren 

så hårda, att de äro svåra att bryta. Ehuru öarna äro lod- 

rätt branta och på få ställen möjliga att bestiga, existerar lik- 

väl på den största fyra, den andra tre och den tredje en liten 

sandbay och från hvarje sådan bemärkes tydligt en fördjupad 

väg i Huanon slingrande sig i jemn resning till höjderna der 

den försvinner. Ytan af denna väg är mycket hårdare än den 

öfriga Huanon och mera ljus, nästan som torkad lera. Dessa 

vägar äro gjorda af de sälar (Otarier) som i stor mängd finnas 

i hafvet häromkring. På en af öarna, som har blott en sand- 

bay och aldrig varit besökt af menniskor lyckades jag, efter 

dagliga försök under en hel månad, landstiga en stilla morgon, 

och fann jag, på höjden af densamma mångfaldiga af dessa djur 

mer och mindre förrutnade alla af fuli storlek. Möjligen hade 

de af ålder ej förmått att gå utföre sin branta väg till hafvet. 

Dessa sälar hafva riklig tillgång på föda i den stora mängd af 

fisk liknande sill och makrill, som finnas här hela året, och 

som de på ett serdeles sätt fånga, i det en stor flock af dem 

bildar en halfeirkel och på detta vis drifver fisken mot en lod- 

rät bergvägg, der de ses bita och hugga omkring sig i stim- 

men. När jag betänker dessa sälars stora mängd och den rik- 

liga föda de hafva, vill det synas mig som om de torde hafva 

lika stor del, om ej större, i Huanon än foglar. Af dessa är 

mängden äfven stor och de ha sina bon i Huanon, men de 

uppehålla sig hela dagarna på småklippor som spolas af sjön. 

Det är också anmärkningsvärdt, att nära vid Chincha-öarna är 

en annan något mindre som har ingen sandbay eller landning, 

der sälarna kunna uppstiga. Den är väl till ringa del betäckt 

med Huano men som är till färgen hvitare, ej liknande den 

andra Huanon. 



Jag hemsände två skeletter och två kranier af dessa sä- 

lar. Det större skelettet togs på högsta höjden af en al öarna.» 

Hr Sunpgvarr anförde, att ofvan nämnda kranier, som an=> 

kommit till Riks-Museum, äro af två ganska olika former, men 

egentligen alla fyra sins emellan olika, och olika med de kra- 

nier af Otarier, som förut finnas i Museum. De hafva ej kun- 

nat till arten bestämmas efter för handen varande beskrifningar. 

fInlemnade afhandlingar. 

Af Hr Brevgere: Berättelse om de försök, hvilka under åren 1849— 
51 för tillgodogörande af den vid Klefva grufva förekommande 
nickelhaltiga magnetkis blifvit anställda. 

Remitterades till Hrr MosaAnperR och L. SVANBERG. 

Af HAr Bergmästaren v. SckeerE: Meteorologiska observationer anställda 
vid Filipstad år 1850. 

Öfverlemnades till det astronomiska observatorium. 

Åtlerlemnad afhandling. 
Ilr ÅNGsTRÖMS afhandling: om de monoclinoedriska kristallernas mole- 

kulära konstanter, som varit remitterad till Hrr Frih. WrepE och 
ÅA. SvaAwBErG återlemnades med tillstyrkande af dess införande i 
Akademiens handlingar. 

Akademiska angelägenheter. 
Przeses tillkännagaf, att Akademiens utländske ledamot af första 

klassen, Hr Professor C. G. F. Jaco i Königsberg med döden afgått. 
sl Akademien kallade till utländska ledamöter: i första klassen Hr 

Professor Joseru Liouvinre i Paris; i sjette klassen Hr Professor Gust. 
Kusze i Leipzig, och i den sjunde Hr Professor James CoptaAnp i London. 

SKÄNKER. 

Till Vetenskaps-Ahkademiens Bibliothek. 

Af Franska Bepublikens Regering. 

Annales des Mines. T. XVIII: 3 (1850: 6). 8:0. 

Af KH. Vetenskaps-Akademien i Neapel. 

Rendiconto. N:o 37—43. Napoli 1848, 49. 4:0. 
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Af Société géologique de Franece. 

Bulletin. T. VIII: F. 1—9. 1850. 8:0. 

Af H. Gesellschaft der Wissenschaften i Göttingen. 

Abhandlungen. Band IV: 1848—50. Gött. 1850. 4:0. 

Af Hr Hausmann i Göttingen. 

. Götting. gelehrte Anzeigen 1850. B. 1—3. 
Nachrichten von der G. A. Uninersität u. der kön. Ges. d. Wiss. 1850. 
HausMAnn, Beiträge zur metallurgischen krystallkunde. Gött. 1850. 4:0. 

Af H. Ex. Grefve Gustaf Löwenhjelm. 

Buro, V., De P'Anesthésie et de P'Amyosthésie, Thése pour le doctorat 
en médecine. Paris 1851. 4:0. 

Af Professor C. H. Boheman. 

CHEVROLAT, Å., Coléoptéres du Mexique. Strasbourg 1834—1835. 8:0. 

Till Rikels Naturhistoriska Museum. 

Zoologiska Afdelningen. 

4f Hr Lundholm. 

En Hzxmatopus ostralegus. 

Af Conditor Linder i Eskilstuna. 

En guldfärgad varietet af Perca fluviatilis. 

Af Coopyv. Kapten N. Werngremn. 

Två skeletter och två lösa kranier af Otarier från Cincha-öarna vid 

kusten af Peru, samt en samling af Huano i stycken från sam- 
ma Öar. 

Af f. d. Landshöfdingen Grefve F. Ridderstolpe. 

Ett trädstycke arbetadt af Myror. 

STOCKHOLM, 1851. P, A. NORSTEDT & SÖNER, 

—-— 



ÖFVERSIGT 

AF 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENN 
FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 8. 18531. MH 6. 

sdagen den 18 Juni. 

Föredrag. 

1. Ny Svensk Fogelart. — Hr Ava. Mam, Con- 
servator vid Zool. Museum i Götheborg, hade meddelat nedan- 

stående beskrifning af en fogelart, som är ny för Sveriges fauna 

och som tyckes vara hittills obeskrifven. Det erhållna exempla- 

ret, som blifvit till låns insändt, förevisades af Hr SUunDEWALL. 

Beskrifningen är följande: | 

»Calamoherpe media Malm: Ofvan rostbrunaktig, under hvitaktig, 
med öefgnl anstrykning, bröstet och kroppens sidor med stark rost- 
brunaktig anstrykning, näbben straxt fram om näsborrarna 41 mill. 
hög, dersammastädes 4 mill. bred: således något högre än bred. 

Vingens längd 82 mill. ") 4 
Hopliifnins: En gammal & i höstdrägt. Fogelns totallängd 153 

m.m. Öfre kroppsdelarne enfärgade, TOstbsunaktAs hufvudet ofvan, 
vingarne och stierten mörkast. Ving- och stjertpennornas yttre kan- 
ter af ryggens färg; hakan och framhalsen hvita; undre kroppsde- 
larne hvitaktiga, frambröstet och kroppens sidor med stark rostbrun- 
aktig anstrykning. Undergumpen hvit med lätt rostgul anstrykning; 
undre singläckarne af samma färg som sistnämnde parti. Ögonstrec- 

kel äfvensom fjädrarne pä ögoniocket hvitaktiga med lätt rostgul an- 
stry! sving. Öronirakten rostgu'aktig. Iris ljust rödbrun. $f:a ving- 
penuans spets räcker jemt ika långt som de midtför denna liggande 

”) C. turdoides Boie & Meyer, har: näbben 51 mill. hög; 43 mill. 
brad. Vingens längd 96 m.m. 

gens längd 63—643 m. 
C. palustris Boje, har: näbben 31 m. hög; 31 m. bred. Vin= 

gens längd 62 m. 
Små afvikelser från dessa mått finnas naturligtvis ofta. 

C. arundinacea Boie, har: näbben 31 m. hög; 33 bred. vin-- 
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yttre vingtäckarne. Afståndet från denna till vingspetsen: 54 rmill. 

3:dje vingpennan längst; 2:dra midt emellan första och 3:dje; afstån- 

det från 1:23 armpennans spets till 3:dje bandpennans spets 24 m, 

Stjerten rundad; de mellersta stjertpennorna längst. Stjerten från 

roten till mellersta pennornas spetsar 70 mill. Näbben från munvi- 

ken till näbbspetsen 22 m. Öfverkäken svart brunaktig; käkkanterna 

hvitgulaktiga. Underkäken hvitgulaktig, med en lång svart brunak- 

tig fläck på hvardera sidan, hvilken fläck uppkommer straxt bakom 

käkspetsen och sträcker sig mot, men förlorar sig under näsborrar- 

ne; dessa aflångt ovala. Tarsen 28 m.m.; mellantån med klo 20; 

tummen med d:o 18 m.m. 

Denna fogel blef skjuten i östra vassen uti Götha elf vid 

Götheborg, tillsammans med C. arundinacea den 22 Aug. 1849, 

af Handlanden Axer Manmiuén, som ej sparat hvarken tid eller 

möda för foglarnes undersökning omkring Götheborg. Han har 

således upptäckt 2:ne arter af Gen. Calamoherpe för den Skan- 

dinaviska faunan. Att äfven det nu beskrifna species häckar 

här är utan allt tvifvel, ty lokalen är för dessa foglar högst 

fördelaktig. Under förlidet år sköt Hr Marmrés, den 27 Maj, en 

fogel till af den här beskrifna arten. Den blef endast lätt sårad, 

hvarföre Hr Marmrés hade för afsigt att bringa mig den lefvande. 

Under hemvägen bortflög den ifrån honom. Nu på våren torde 

arten åter erhållas här. 

Hr Manmiés har uppgifvit, att denna fogel är högst liflig 

och munter, qvick i sina rörelser och har en stark välljudande 

sång, betydligt olik rörsångarens. 

Af rörsångaren, har Museum härstädes, af Handels-Kon- 

toristen Hr H. Prirr fått emottaga ett bo, hvilket af honom, 

under en promenad på isen, påträffades i Dec. 1849. Han af- 

skar de 3:ne rör vid hvilka det är fästadt och sådant förvaras 

det här. Det är sammanflätadt af grässtrån och gräsrötter, och 

har naturligtvis lidit något af vintrens härjningar.« 

Hr SunpewaLnr anmärkte härvid, att den beskrifna fogeln, 

Hr Maims Calamoherpe media, är så nära lik den i södra och 

mellersta Europa förekommande C. turdoides, att man, utan 

jemförelse, knappt skulle anse dem olika, men den afviker ge- 

—tER 



— 161 — 

nom sin betydligt mindre storlek och den första (rudimentära) 
vingpennans större utveckling. Den utgör en mellanform mel- 

lan C. turdoides och C. arundinacea, hvilken sednare dock är 

så mycket mindre, att ingen förväxling kan äga rum, såsom sy- 

nes af de ofvan angilna måtten på vingens längd. Färgen är 

hos alla tre så lika, att den enas beskrifning i detta afseende 

fullkomligt passar på de öfrige, och hos de två förut kända 

varierar den i det närmaste lika efter åldern. Utan tvifvel äger 

samma förhållande rum hos den nya formen. — Det måste dock 

ännu öfverlemnas åt framtiden att afgöra, huruvida denna verk- 

ligen utgör en egen, konstant och skild art, eller race af C. 

turdoides, eller om det erhållna exemplaret blott är ett genom 

individuella orsaker, litet ex. af C. turdoides, ehuru en så betyd- 

lig olikhet i storleken skulle vara en bland sångfoglarne högst 

ovanlig afvikelse. Bland exemplaren af C. turdoides förekomma 

åtskilliga olikheter i storleken, som förtjena att närmare under- 

sökas. Ett på Riksmuseum i Stockholm förvaradt exemplar, 

som af Prof. HEpenBore blifvit hemsändt från Egypten, utmärker 

sig äfven genom mindre storlek, men hos detsamma är första 

vingpennan betydligen kortare än hand-täckfjädrarna, liksom 

hos de vanliga europeiska exemplaren, och näbben i proportion 

till öfriga delar större än hos dessa. Följande mått utvisa af- 

vikelserna i storlek. 
Vingens tar- näbben fr. 
längd. sen. munvinkeln. 

Vanliga europ. ex. . . . 95 å 100. 31. 24 å 25. 
Det egyptiska . s >. . » 90. 29: 25. 

media ARA 82. 28. 22 millim. 

2. Fisk-ungars utveckling.”) — Hr Sunpewau fö- 

revisade spädt yngel af Gädda (Esox lucius) och Id (Cypr. idus L.) 
som blifvit insändt från Baron C. J. Cepverström, hvilken börjat 

anställa en series af undersökningar till utrönande af fiskarter- 

nas Naturalhistoria och tiden för deras utveckling. 

") Härtill hörer Tab, IV. 
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De nu insända Id-ungarna voro uppfångade i en bred 

graf genom ett litet kärr vid Sanda, 2 mil söder om Stockholm, 

dit Iden årligen söker uppkomma för att leka omkring början af 

Maj. Vanligen utställas af ortens invånare så många fiskebragder 

i den lilla, på många ställen blott fotsbreda bäck, hvarigenom 

Iden uppgår från Årstaviken (af Östersjön), att högst få, under 

stundom alls inga individer hinna fram; men i år, då vattnet 

var så högt, att fisket derigenom betydligen bindrades, hade ett 

större antal uppnått målet för sitt sträfvande och lemnat en yt- 

terst talrik afföda. Enligt Baron C:s iakttagelse hade Iden upp- 

gått i bäcken den 4 å 3 Maj och återgått åt sjön få dagar der- 

efter. Rommen hade alltså blifvit lagd i början af Maj, uti en 

mot solen utsatt del af grafven med något gräsig botten, och 

der träffades ynglet redan utkläckt och fritt simmande, vid hans 

återkomst från en 8 dagars resa, den 9 Juni, då efter all san— 

nolikhet det var 4 å 5 dagar gammalt. Ungarne buro då ännu 

en liten gul blåsa vid naflen, frampå buken, såsom lemning af 

gulan, men densamma försvann fullkomligt den 10 och 414 Juni. 

Ett stort antal af dessa ungar, som han hade godheten 

hitsända uti en butelj, den 42 Juni, höllos sedan lefvande i ett 

större porcellainsfat. Deras olikhet med äldre exemplar är högst 

betydlig, så att man omöjligen skulle kunna igenkänna dem för 

hvad de äro. Deras utseende visas af Fig. 4, som är 103; gån- 

ger förstorad. Fig. 2 visar kroppens framdel sedd från ryggen. 

Deras längd var den 12 Juni omkring 8 millimeter (fig. 4, b). 

Kroppen är smal och slutar baktill, såsom Agassiz m.fl. redan 

anmärkt om spädt fiskyngel, i en enkel spets, liksom hos Pla- 

giostomerna och alla de fiskar som lefde under de äldsta jord- 

formationernas tid; men under denna spets hafva några tjocka 

strålar bildat sig i den omgifvande hinnan, som utgöra början 

till den nya, tvåklufna stjerten, såsom bättre synes längre 

fram, under beskrifningen af Gädd-ynglet (se fig. 3 och 4). 

Rygg och analfenorna äro låga, långa, sammanhängande med 

stjertfenan, och försedda med täta, ytterst fina, för mikro- 

skopet föga märkbara strimmor, som likna fen-strålar, men 
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dock ej. tyckas vara sådana. 'Bröstfenorna äro tydliga och 

tätt strimmiga, men bukfenorna hafva ännu icke börjat att 

utskjuta. Äfven deras utveckling upplyses närmare, längre 

fram, hos Gäddynglet.  Deremot flnnes, liksom hos Amphioxus 

lanceolatus, en bred, knappt strimmig, fenlik hinna långsåt buken, 

framom anus, hvaraf intet spår qvarblifver hos äldre exemplar. 

Simblåsan är enkel. Kroppen var nästan vattenklar; och fe- 

norna voro ytterst svåra att se på de lefvande exemplaren; 

men vid inläggning 1 sprit blefvo de dunklare. - Emellertid äro 

bröstfenorna, äfven nu, alltför genomskinliga för att synas, då 

man betraktar kroppen från sidan.  Långsåt kroppen finnas, på 

hvardera sidan, 3 rader af stora, svarta pigmentpunkter. Blott 

ögat liknar mera det hos äldre fiskar; det är nemligen svart 

med metalliskt grönhvit, tätt svartprickig iris. Långs åt hela 

ryggraden (chorda dorsalis) synas de ännu ej fullbildade verte- 

brerna med korta proc. spinosi. 

Dessa ungar se utmärkt väl, både i och utanför vattnet. 

De hafva växt långsamt, kanhända till följe af bristande, tjenlig 

föda. Den 48 Juni hade de allenast uppnått 9 å 44 mm. 

längd och syntes ej märkbart hafva ändrat form, men tycktes 

dock vara något mindre vattenklara. Under de sednare dagarne 

blef ej tid att noggrannt sköta dem, då de återstående dogo ge- 

nom vattnets förskämning. Baron Crperström hade lyckats upp- 

föda ett stort antal med hvetemjöl, och har benäget meddelat, 

att i slutet af Juni månad synes stjerten tydligen 2-klufven 

och fenan framom anus tyckes vara försvunnen. Han hade iakt- 

tagit, att simblåsan redan blifvit dubbel, såsom vanligt hos äldre 

ex. af Cyprinoiderna, samt att detta hade skett derigenom, att 

en liten blåsa utbildat sig i framändan af den ursprungliga sim- 

blåsan och snart tillväxt till ungefär lika storlek med den. De 

svarta punkterna bildade numera ej rader, utan voro mera ut- 

bredde öfver kroppen. Han har anmärkt, att ynglet snart nog 

lemnade kläckningsstället och flyttade sig nedåt bäcken (mot 
hafvet), ett litet stycke hvarje dag, samt att de i allmänhet nu 

visa en märklig instinkt att följa med vattenströmmen, så att 
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t. ex. de, som hållas inne i ett fat, äro svåra att hindra från 

att följa med öfver brädden, då vattnet afhälles för att omby- 

tas, om än detta göres med all aktsamhet. Han har benäget 

lofvat. ytterligare meddelanden om deras vandringar och beteende. 

Bland Idynglet funnos en mängd små ungar af Gädda (Esox 

lucius) som uppenbart voro af detta årets yngel, men dock be- 

tydligen äldre och mera utvecklade än Idynglet, af hvilket de 

nu födde sig. Äfven af dem hade Baron Crperström godheten 

hitsända ett antal uti en särskild butelj. Den 42 Juni, då de 

hit anlände, voro de 20 åa 22 mm. (; tum.) långa och hade 

den skapnad som framställes uti Fig. 4. Man igenkänner redan 

tydligt Gäddans form, men stjerten är enspetsad och, genom 

den under spetsen börjande ombildningen, betydligen sned; rygg 

och analfenorna börja växa opp och skilja sig från den ursprung- 

liga fenhinnan, men denna qvarsitter ännu. Den framom anus 

belägna delen deraf är ganska hög. Vid sidorna af dennas främre 

ända börja bukfenorna visa sig såsom ett par halfcirkelformiga 

finstråliga flikar. Bröstfenorna äro temligen tjocka, med en bred, 

tunn hinna ofvanför spetsen. Nosen är ännu föga förlängd. Krop- 

pen är ganska genomskinlig, af blek färg, tätt beströdd af fina 

svarta punkter och ett streck genom ögat, af större punkter, är 

särdeles märkbart. Gälarne lysa röda och ögat har någorlunda 

fått samma färg som på de fullvuxna. 

Efter att hafva tillvuxit under god tillgång på föda 2 vec- 

kors tid, visade ett den 27 Juni aftecknadt exemplar (fig. 5) 
ett ganska förändradt utseende. Dess längd är 26 mm. (fig. 5 b); 
nosen och samtliga fenorna äro betydligt förlängda, men genom 

nosens tillväxt är hela hufvudet nu längre i förhållande till krop- 

pen, än det var den 42 Juni. Då utgjorde det nemligen jemnt 

+ af kroppens hela längd, men nu innehålles det deruti blott 

3; gånger. Den ursprungliga vertikala fenan är alldeles för- 

svunnen på ryggen, och framom anus synes blott en svag lem- 

ning deraf som tyckes öfvergå uti bakkanterna af de nu mera 

utbildade: bukfenorna; rygg och analfenorna hafva fått sin slut- 
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liga yttre form och äro skilda från stjertfenan, men det bör an- 

märkas, att de ännu visa sig styfva, utan att kunna nedfällas 

såsom på fullvuxna fiskar. Denna tjockare, orörliga form af 

fenor är alltså embryonell och bör anses för en mindre full- 

komlig fisk-bildning än de tunnhinnade fenorna, som kunna ned- 

fällas. På samma sätt utvisar den hos Laxarterna m. fl. före- 

kommande strållösa fenan (»pinna adiposac), som är en lemning 

af den ursprungliga fenan, tydligen en lägre utbildningsgrad hos 

dessa fiskar.  Bukfenorna visa samma tjocka, fasta form och 

äro dessutom bildade liksom hos slägtet Rhombus bland Flund- 

rorna; deras strålar sitta nemligen vid roten lika åtskilda som 

vid spetsen, liksom uti de vertikala fenorna. Roten är således 

icke smalare och ledar ej mot en gemensam basis: de äro alltså 

blotta fen-flikar på kroppen, men likna ännu ej en fri extremi- 

tet, motsvarande de högre djurens fot, såsom hos en fullvuxen 

gädda. Störst är dock stjertens förändring, som bäst synes af 

jemförelsen mellan figg. 4 och 5. Hela den nya, blifvande stjert- 

fenan har utbildat sig under den ursprungliga stjertspetsen, som 

ännu qvarsitter såsom en hinnartad eller mjuk tagg långsåt 

stjertfenans öfre kant, och som sedan icke tillväxer: hos en 

äldre fisk tyckes den vara fullkomligt försvunnen blott derige- 

nom, att den blifvit öfvervuxen af de kringliggande delarne. 

Tänderna tyckas redan finnas, men synas ej öfver tandköttet. 

Färgen är föga förändrad. 

En ännu i dag (den 4 Juli) lefvande unge är 30 mm. 

lång och synes ännu något mera utbildad genom än längre (högre) 

fenor och nästan fullkomligt utplånad bukfåll; men stjerten är 

nära lik den på fig. 5. Fenstrålarnes antal är såsom hos de 

fullvuxna, och de i stjerten äro, i öfre loben 3- i den nedre 

4-ledade. 

Då desse Gädd-ungar först erhöllos, visade de redan hela 

den glupskhet som tillkommer arten. De höllo sig vanligen stilla, 

eller helt sakta fortskridande, utan att röra stjerten, ofta något 

på sned eller baklänges, och alltid lurande på rof. De rörde 

aldrig andra föremål än dem, som visade rörelse eller tecken 
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till lif," men mot sådana närmade de' sig sakta till omkring 4 
tums afstånd, då de med pilens hastighet störtade på och slukade 

dem i ett tag samt fortsatte derefter sin väg helt lugnt. -Nå- 

gongång lyckades det, då de voro hungriga, att narra dem till 

att sluka fina köttbitar, eller t. o. m. sandkorn, då nemligen 

dessa voro fästade vid ett hårstrå eller under sjunkandet i vatt- 

net rullade omkring och rörde sig tydligare, men hvad som ej 

smakade utkastades ögonblickligt genom en vattenström från gäl- 

öppningarna; köttbitarne tycktes smaka dem väl, men de lärde 

sig aldrig att fånga 'dem efter smaken, eller lukten, utan gåfvo 

endast akt på dem då de rörde sig. Det bör anföras att de 

endast slukade då det var så ljust, att de kunde se, och så- 

ledes ej då skålen var väl betäckt; men om locket borttogs 

under natten, vid ljussken, voro de snart åter färdige dertill. 

Små crustaceer (Daphnie o. d.) togo de i nödfall; mygglarver 

smakade bättre, men aldra helst togo de af de förut beskrifna 

idungarna, och hvardera af de små gäddorna kunde väl sluka 

5 å 6 sådane på en dag, ehuru dessa idungar voro alltför 

stora att få rum i magen, som vanligen deraf syntes starkt 

och snedt utspänd. De sutto ofta en halftimmas tid med 

stjerten långt utanför gäddans mun, och rörde sig tydligen i 

början under 2 å 3 sekunders tid. Småfisk, larver o. d. slu- 

kades ' alltid så, att hufvudet kom först. Men understundom 

hände det att idungarne slängde sig och kommo på tvärs i 

gapet, då gäddan hade svårt att åter få dem rätt, eller t. o. 

m. måste släppa bytet. 

Den 17 Juni, då de fleste blifvit inlagde i sprit till för 

varing, återstodo 4 st. gäddungar, neml. 2:ne af v. p. 26 och 

2:ne af v. p. 20 millimeters längd. För att nu följande dagen 

så mycket bättre kunna förevisa det nog roande skådespelet, 

som deras. glupskhet företedde, höllos de utan föda och ett lock 

lades såsom vanligt öfver skålen under natten. Då jag kl. 5 

på morgonen borttog locket, voro alla fyra tillstädes; men + 

timma derefter, då jag åter såg på dem, hade den ena af de 

större slukat sin något mindre kamrat, hvaraf ännu hälften satt 

4 Aro frn RR ARA a 
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utom gapet och rörde sig några ögonblick, under det den slu 

kandes mage var oformligt och snedt utspändt af det stora rof- 

vet. Högst förvånad öfver detta tilltag, som jag förut ej ansett 

möjligt, stadnade jag helt stilla en stund och fick inom ett par 

minuter se huru de öfriga två lurade på hvarandra. Den större 

gjorde snart ett anfall men misslyckades, så att den mindre 

kom behändigt undan, dock utan att fly långt bort. Andra för- 

söket, som kort derefter gjordes, lyckades fullkomligt, hvarefter 

de båda, som slukat sina syskon, ensamme spatserade omkring, 

öfverfyllde af rof. Efter ungefär 2 timmars förlopp voro de 

slukade kamraternas stjertar nedsjunkne i magen. 

Tillägg om Cypr. idus, den 4 Juli. — Uti en i dag 

från Baron Cepverström hitsänd, större remiss af flera arter fisk- 

yngel, finnes ett stort antal, som han tagit uti den förr nämnda 

id=bäcken, ur det stora idstimmet, och som tydligen äro något 

mera ' utbildade exemplar af det här förut beskrifna idynglet. 

Några få andra exemplar, som fullkomligt likna dessa, äro tagne 

i den hafsvik hvaruti bäcken utfaller, så att det väl knappt li- 

der något tvifvel, att några redan blifvit förda dit; till hösten 

utgå de, enligt hans uppgift, samtlige i hafvet. Dessa ungars 

längd varierar mellan 42 och 48 millimeter, och de äro mera 

utvecklade i samma förhållande som de äro större. Denna olik- 

het tyckes bero på mer eller mindre god tillgång på föda, ty 

åldren kan ej vara betydligt olika, såvida ej romkornen behöft 

betydligt olika kläckningstid. Dessutom visar sig i det närmaste 

samma olikhet bland dem som äro uppfödda inomhus. 

De tillväxa vid denna ålder, hvarunder deras metamorfos 

föregår, betydligt hastigare på tjockleken än på längden, så 

att. de redan vid 48 m.m. längd äga i det närmaste samma 

yttre form som en fullvuxen Id. Hufvudets tillväxt sker någor- 

lunda i lika progression med tjockleken; hvarigenom det händer 

att hufvudet under förvandlingen tilltager i storlek vida starkare 

än kroppslängden, hvilket annars skulle tyckas vara en stor 
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anomali. Hos de förut beskrifna (af 8 mm. Fig. 4) utgjorde 

hufvudet + af hela kroppslängden med inberäknad stjertfena; hos 

dem af 42 m.m. innehålles det blott 5 gånger deruti (se fig. 3) 

och hos dem af 48 m.m. föga mera än 43 (eller 43) gånger. 

Alla, äfven de af blott 42 m.m., hafva simblåsan dubbel 

samt stjertfenan 2-delt och nära utbildad, så att den ursprung- 

liga stjertspetsen blott synes helt kort och otydlig i öfre kanten 

af den nya stjertens rot, nästan förblandad med de nya brosk- 

stycken som utgöra fenans basis, så som synes på fig. 3, som 

är tecknad efter ett ex. af nära 44 m.m. längd. Endast hos 

dem af 12 m.m. synes den något mera sned. Hos alla qvar- 

sitter den vertikala hudfållen framom anus. Kroppen är mindre 

vattenklar, ryggen tätare svartprickig och buken synes hos de 

större silfverhvit. 

Hos exemplaren af omkring 12 m.m. längd är främre de- 

len af simblåsan tydligen mindre än den bakre; ännu synes in- 

tet tecken till bukfenorna; rygg och analfenorna utgöra ännu 

blott något högre delar af den fullständigt qvarsittande ursprung- 

liga fenhuden, men de äro tydligt strålige. 

De af 13 äå 14 m.m. (fig. 3) tyckas hafva båda delarna 

af simblåsan lika stora (hvilket dock på planchen råkat bli 

oriktigt framstäldt); bukfenorna börja framskjuta helt små, lik- 

som på gäddynglet; rygg och analfenorna äro temligen afskilde. 

Hos dem af 16 m.m. är främre delen af simblåsan större 

än den bakre; bukfenorna äro något högre än den mellanliggande 

hudfållen; både rygg och analfenan äro fullkomligt afskilde: 

Slutligen visa de af 48 m.m. längd, genom sin än större 

utbildning och starkt tilltagande tjocklek, en utmärkt likhet i 

yttre formen med fullvuxen id. De äro mindre genomskinliga 

så att simblåsan föga synes. Viscera abdominis hafva hos dessa 

betydligen tillväxt, hvarigenom buken vidgat sig bakåt, och buk- 

fenorna äro bakåt flyttade, så att de sitta under början af rygg- 

fenan; hos alla de mindre exemplaren sitta de helt och hållet 

framom densamma. De äro nu dubbelt så höga som bukfållen, 

hvilken  qvarsitter och ej är mindre än den hos ex. af 13 å 

| 
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46 m.m. längd, ehuru den i förhållande till den större kroppen 

och isynnerhet till de högre bukfenorne, nu synes ganska liten. 

Hinnkanten bakom rygg och analfenorna är deremot nu alldeles 

utplånad. Hela denna hudfåll, eller ursprungliga fena, tyckes 

alltså tillväxa en tid, liksom hela kroppen; men derefter af- 

stadnar dess tillväxt på en del af kroppen först, på en annan 

del sednare, och slutligen försvinner den derigenom, att den ej 

mera tillväxer, blott genom sin litenhet i förhållande till den 

större kroppen, och troligtvis äfven genom nötning eller utspän— 

ning på bredden; men den synes ej egentligen affällas. 

Vid framställningen af dessa formförändringar hafve vi 

icke omtalat dem som redan äro beskrifne hos andra fiskarter, 

emedan en jemförelse skulle hafva förorsakat en större vidlyf- 

tighet än som passade för denna uppsats. Den torde få bespa- 

ras till ett annat tillfälle. 

De små fiskungarne äro, såsom en hvar känner, utsatta 

för ett stort antal fiender, och enligt Baron Crperströms jiakt- 

tagelser lära larverna af slägtet Dyticus höra till de farligaste. 

De äro lätta att uppföda emedan de med begärlighet äta fina 

brödsmulor samt små mygglarver och crustaceer, såsom Daphnia, 

Cyclops, 0. s. v.; men medan de äro ganska unga är det svårt 

att få tillräckligt små exemplar af dessa djur att föda dem med. 

3. Nickel-tillverkning. — Om de försök, hvilka 
under åren 1849—-48514 för tillgodogörande af den vid Klefva 

grufva förekommande nickelhaltiga magnetkis af Akademiens Le- 

damot Herr BreposerG blifvit anställda, hade han inlemnat föl- 

jande berättelse, som af Herr L. SvanseErG föredrogs: 

De metallurgiska försök, som under ofvannämnda år an- 

ställts vid det i Alsheda socken och Jönköpings Län belägna 

Klefva nickelverk '), föranleddes af det uppdrag jag i detta af- 

+) Det egentliga namnet på den platts, der smältverkstäderna finnas 

belägna är Kibbe, bekant sedan guldverksperioden, under hvilken 
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seende under April månad 1849 erhöll af detta första svenska 

nickelverks  anläggare, Herr Bergs-Rådet och Kommendören af 

Kongl. Wasa-Orden J. L. AscHAn, som med: sällsynt nit och 

ospard kostnad under många år sökt att åstadkomma en stad- 

gad nickeltillverkning af den uti Klefva grufva förekommande 

magnetkis, hvars nickelhalt af Berzeuvs upptäcktes i Juli 18887). 

De methoder, hvilka under tiden 41838 och 1849 blifvit 

försökta och begagnade, hade bestått uti malmens behandling på 

den vanliga Fahlu-processen för utsmältning af koppar; men, 

då detta icke ville eller kunde lyckas i anseende till nickelme- 

tallens  hårdsmälthet och hoppet öfvergafs att vid reduktions- 

operationen kunna hålla den metalliska massan smält, åtnöjde 

man sig med att utbringa den nickelhaltiga legeringen i ut- 

segradt tillstånd, ej olikt jernfärskor i stångjernshärden, men 

mest liknande de vid kopparprocessen sällan uteblifvande nas- 

bildningar vid sulubruken; och bestodo af jern, nickel, koppar, 

dels reguliniska, dels svafvelbundna, alla i obestämda och vari- 

erande förhållanden. 

Sedan längre tid tillbaka bekant med den stora konserve- 

rande förmåga som svaflet eger på metallerna i allmänhet, och 

företrädesvis dem som med mer eller mindre rätt föras till de 

s. k. ädlare metallernas klass, fattades jag snart af den tanka 

att  förtidigt aflägsnande af svafvelhalten måste i första rum— 

met undvikas, samt att de förberedande operationerna, ställda i 

enlighet med denna åsigt, för öfrigt borde anordnas med hufvud- 

sakligt afseende på åstadkommande af ett så långt möjligt full- 

ständigt uppsamlande af malmens nickel-innehåll, under en i öfrigt 

försvarlig afverkning, utan öfverdrifna arbetskostnader och med 

måttlig kol-åtgång. 

Såsom förberedelser till dessa försök börjades i Maj 1849, 

att för malmens rostning anlägga pyramidalrostar i likhet med 

den gyldiska svafvelkisen från den 4 mil härifrån belägna Ädel- 
fors guldgrufva här renades medelst bokning och vaskning. 

") Se Kongl. Vet.-Akad. Handlingar år 1838. 
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dem jag på ett annat ställe beskrifvit ”). Samtidigt härmed upp- 

fördes en sulu-ugn af samma dimensioner som jag begagnat 

under försöken vid Åtvidaberg, och hvilken i berättelsen derom 

äfven finnes beskrifven och uppritad. 

Rostningen gick fullkomligt efter önskan och den rostade 

kismalmen blef i påföljande Juni månad tillgodogjord på en sulu- 

smältning i den nya schaktugnen, som visade en afverkning å 

smältgods och produkt af skärsten mer än tredubbel mot den 

förut begagnade. Kol-besparingen visade sig motsvara ungefär 

hälften mot förra åtgången, beräknad efter afverkadt smältgods. 

Så beskaffade smältningar drefvos fortfarande till slutet af 1849, 

då en betydligare qvantitet skärsten fanns tillverkad. Nickelhal- 

ten i denna produkt höll sig omkring 6 proc., och då denna 

halt med skäl borde anses för låg för de följande processerna, 

hvilka dessa och kunde blifva, insågs snart behofvet att medelst 

någon lämplig method höja denna halt; hvilket naturligtvis 

måste ske på bekostnad af jernet som utgjorde skärstenens 

hufvudsakliga beståndsdel, jemte den svafvelhalt, som konstitu- 

erar detta slags smältprodukter. 

Redan 1843 hade för detta ändamål s. k. anriknings eller 

koncentrations-smältningar blifvit anstälda och någongång emellanåt 

förnyats, men svårigheten att vid dem åstadkomma en ren ugns- 

gång synes afskräckt från deras fortsatta begagnande. Under 

vintermånaderna 1850 gjordes några försök att genom omsmält- 

ning i schaktugn efter rostning på tvänne eller flere eldar kon- 

centrera skärstenen. Äfven dessa visade nödvändigheten att söka 

utbyta vändrostningen mot någon annan method. Den vänd- 

rostade skärstenens utmärkande benägenhet att i smältning 

med jernsilikater i schaktugn förr eller senare fylla ugnsstället 

med s. k. Nas ”) gjorde en sådan process för nickelskärstenen 

snart sagdt oanvändbar. Jag trodde mig derföre böra här för- 

söka att använda den method att rosta kopparhaltiga malmer 

”) Berättelse om försöken vid Åtvidaberg 1844—48. Linköping 1848 
pag. 15. 

++) Jernfärskor inväflda med hög stelnad slagg och svafvelmetaller på 
låg svafvelbindningsgrad. 
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och skärstenar, å hvilken jag hos Kongl. Commerce-Collegium an= 

mält mig som uppfinnare, och hvilken method består uti malmens 

eller skärstenens krossning till pulverform, och pulvrets rost- 

ning på glödande jernhällar. Till den ändan uppfördes en sådan 

rostugn våren 14850 och sattes i verksamhet sista dagarne af 

Juli s. å. Methoden, som framdeles skall omständligare beskrif- 

vas, visade sig af vigtigare inflytande på nickel-processen än 

. jag vågat med visshet påräkna. 

Den jemna rostning, som godsets pulverform medgaf, 

hade till följd icke allenast en ovanligt ren och ledig ugnsgång 

vid schaktugnssmältningen, utan medförde derjemte den stora 

fördel, att all nasbildning kunnat undvikas: en fördel, som en- 

samt uppväger den tillökning i arbetskostnad och bränsleåtgång, 

som med detta rostningssätt möjligen kan vara förenadt; men 

hvilken i allt fall mindre betydliga tillökning i kostnad rikligen 

ersättes genom den vinst i tid, och besparing i metall, som 

visat sig dermed kunna åstadkommas. 

I ändamål att försöka genom den nickelbaltiga skärstenens 

behandling i flamugn, dels i sällskap med bly, dels med bly och 

qvarts, gemensamt koncentrera nickelhalten inom mindre volum, 

uppfördes en flamugn till konstructionen lik de vid silfververken 

brukliga drifugnarna, men till proportionerna närmare öfverens- 

stämmande med den garugn, som jag år 1829 med fördel an— 

vände vid Garpenberg för ett större parti (120 Sk&) blyhaltig 
råkoppars rening, hvilken visat sig icke kunna i den vanliga 

garhärden åstadkommas. 

De preliminära försök, som vid Klefva med nickel-skärste- 

nen anställdes i September månad 49850, visade att skärstenen 

väl med särdeles lätthet på denna method lemnade' sin jernhalt, 

men att för den ekonomiska vinsten af methoden det var ound- 

vikligt att skärstenen bringas till en hög nickelbalt, till hvilket 

ändamåls vinnande de lyckade försöken med skärstenens rostning 

på jernhällar, och det rostade skärstenspulfrets smältning med 

qvartz och slagg, gåfvo tillfredsställande "anvisning. Redan i 

Augusti månad var nemligen fullständigt ådagalagdt att man med 



— 173 — 

försvarliga arbetskostnader och måttliga metallförluster kunde till- 

verka en svafvelförening hvaruti nickel-metallen ingick till öfver 

50 procent; och denna halt var således något högre än i de 

kända analyserna på den s. k. speisen uppgifvits. Det är be- 

kant att denna biprodukt vid koboltverken i Sachsen och an= 

norstädes, der smaltz fabriceras af nickelhaltiga koboltmalmer, 

allt sedan Gzitsers upptäckt af dess arvändbarhet till argentan 

eller nysilfver, uteslutande begagnats af fabrikanterne till fyl- 

lande af deras nickelbehof för legeringen; och denna speisens 

egenskap att kunna utgöra en handelsvara gaf en naturlig an- 

ledning att såsom det enklaste målet för vår svenska nickel- 

malms tillgodogörande, af densamma bereda en med den tyska 

speisen analog produkt, hvars inträde i verldshandeln borde un- 

derlättas derigenom att denna svenska speis icke innehöll arse- 

nik som den sachsiska; men i stället svafvel, hvilket är för fa- 

brikanten mindre menligt såsom lättare att aflägsna. 

Hufvudvilkoret för den svenska svafvelföreningens använd- 

barhet berodde således egentligen på möjligheten att aflägsna 

jernet, d. v. s. åstadkomma en speis med blott ringa halt af 

svafveljern. Att med mindre qvantiteter åstadkomma detta kunde 

icke hafva stora svårigheter med jernoxidulens kända starka 

frändskap till kiselsyran; men då fråga var om hundradetals 

skeppunds behandling för sådant ändamål måste de ekonomiska 

förhållanderna behörigen afses. 
Då man i schaktugn smälter koppar utur en icke full- 

rostad koppar-skärsten, bildas ofvanpå den metalliska kopparens 

yta en kopparrik svafvelförening, som kopparsmältarne kalla trott- 

sten, och som på hundrade delar är sammansatt af ungefär 22 

svafvel, 58 koppar och 20 jern. En gammal erfarenhet har 

lärt, att då denna svafvelförening genom den metalliska koppar- 

massans uppökning i härden småningom närmar sig formornas 

grannskap, så att luftstrålen från blåsverket kommer att beröra 

den, åstadkommes deraf en märkbar decomposition; metallisk 

koppar utreduceras, en del af jernet förslaggas jemte för han- 

den varande slaggbildande ämnen, och blott en mindre återstod 
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af svafvelföreningen följer råkopparen ut i utslagsmotet. I denna 

äldre erfarenhet hade man en god ledning för åstadkommandet 

af en likartad koncentrering uti nickel-skärstenen, dervid man 

dock icke borde afse eller önska någon reduktion af nickel-me- 

tallen; men väl dess koncentration till högre halt uti den an- 

rikade skärstenen eller speisen, hvars halt af andra för argen- 

tanfabrikationen obehöfliga eller skadliga metaller i och med det- 

samma nedsattes, hvaribland skärstenens primitivt hufvudsakliga 

beståndsdel, svafveljernet, borde under processen dekomponeras 

och den dervid bildade jernoxidulen beredas inträde i den slagg 

hvartill dels fri kiselsyra, dels kiselsyrhaltiga föreningar som 

beskickningsämnen använda skulle -lemna erforderligt tillfälle. 

Denna koncentrationsprocess har jag sedan sommaren 1850 

bedrifvit och i smält-journalen gifvit namn af anriknings- 

smältning. Dervid hafva blifvit använda dels schaktugn, dels 

flamugn; men jag har funnit den förstnämnda med våra bränn- 

materialier af öfvervägande företräde i ekonomiskt hänseende ge-" 

nom det tillfälle den lemnar, att konsekutift med måttlig åtgång 

af bränsle och på kort tid åstadkomma större qvantiteters af- 

verkning, samt med bibehållande af en ren utsmältning af me- 

tall-innehållet. — Härvid har tillika den ofvannämnda rostugnen 

visat sig af värde derigenom, att den medgifver möjligheten att 

inom kort tid flere gånger omsätta den nickelhaltiga skärstenen 

till betydligare belopp; så nämligen att deraf 45 a 20 Skä. 

kunna på dygnet tillverkas, och rostugnen derunder medhinna 

att förse schacktugnen med sitt behof af rostad vara. Hvad 

som det ena dygnet vid schaktugnen erhålles af s. k. rå speis 

(d. v. s. ej nog Jernfattig eller nickelrik) rostas nemligen på 

andra dygnet, smältes ånyo på det tredje o. s. v., hvarigenom 

tillverkningen kan påskyndas och derjemte bedrifvas i större 

skala, med den försvarliga afverkningsförmåga härvarande schakt- 

ugnar hafva. 

4. Norrska 



175 

4. Norrska Mollusker. — Herr Akademi-Adjunkten 
LiuEBorRG hade insändt förteckning öfver de Mollusker han som- 

maren 1843 funnit vid Grip nära Christiansund i Norrige, hvil- 
ken af Sekreteraren meddelades: 

Triopa claviger (MueLn.) 
Polycera cornuta (Aminoe.) 
Aeolis branchialis, MueLL. 
Aplysia punctata, Cuv. 
Scaphander lignarius (Lin.) 
Tritonium undatum (Lin.) 
T. barpularium (Courtu.) 
Nassa incrassata (Ström). 
Purpura lapillus (Lis.) 
Trichotropis borealis, Sow. 
Velutina haliotoidea (O. Far) 
Pileopsis hungaricus (Lin.) Fors. & H. 
Cyprea europga, Mont. 
Aporrhais pes pelecani (Lin.) 
Eulima nitida (Lm«r). 
Natica pulchella, Risso. 
N. helicoides, JoHnst. 
Trochus zizyphinus, Lin. 
T. cinerarius, Lin. 
T. undulatus (Sow.) F. & H. 
Emarginula reticulata, Sow. F. &H. 
Puncturella noachina (Lis.) F. & H. 
Turritella ungulina (Lis.) F. & H: 
Litorina litorea, F. & H. 
Körrudis, F. &-H. 
L. obtusata (Lis.) Lov. 
Lacuna vincta, F. & H. 
L.: pallidula, DAC. F. & H. 
Cerithium reticulatum (Da C.) F. & H. 
C. metula, Lov. 
Rissoa ulve Penn? F. & H. 
R. striata (Mont.) F. & H. var. R. 

arctica- Lov. 
Patella vulgata, Lis. 
P, pellucida, Lin. 
P. virginea, Muveu. 
Chiton fascicularis, Lin. 
C. albus, Lin. 
C. cinereus, Lin, 
'C. ruber, Lin. 
C. levis, PeEns. Lov. 
C. corallinus Risso, Lov. 
Dentalium entalis, Lin. 

Öfvers. af Kongl. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 6. 

Anomia striata, Lov. 
A. patelliformis, Lin. Lov. 
A. aculeata, Murii. Lov. 
A. ephippium L. F. & H. 
Pecten opercularis (Lin.) 

- maximus (Lin.) 

. varius (L.) F. & H. 

. islandicus, Mueu. F. & H. 

. pusio Penn. F. & H. 
. tigrinus, Muveui. F. & H. 
. furtivus Lov. 
. striatus, Murrii. Lov. 

Lima lascombii Sow. F. & H. 
Modiolaria levigata (Grav. F. & H.) 
M. marmorata (F. & H.) 
Modiola vulgaris, Finc. 
Mytilus edulis, Lin. z 
Arca tetragona, Pali, F. & H. 
Cardium norvegicum , SPEncL. 
C. echinatum, Lin. 
C. edule, Lin, 
C. fascialum Mont. Lov: 
C. nodosum Turt. Lov. 
Astarte sulcata, F. & H. 
ÅA. compressa, F. & H. 
Cyprina islandica, (LiN:) —- 
Lucina borealis (Lis.) F. & H. 
Lucinopsis undata (Penn) F. & H, 
Venus fasciata, Don. F. & H. 

V. ovata, Penn. F. & H. 
Tapes virginea (Lin.) F. & H. 
Saxicava arctica (LIin.) 
Tellina pygmea, Phil. Lov. F. & H. 
Psammobia feröensis (Chewmn.)F. & H. 
Ps, tellinella, Lmk, F. & H, 
Kellia suborhicularis (Mont.) Lov. 
K. lactea Br. Lov. 
Mactra elliptica, Bown. Lov. 
Thracia villosiuscula, Macq. F. & H, 
Cochlodesma pretenue (Pult.) F. & H. 
Mya truncata, Lin. 
Solen siliqua, Lin, F. & H. 

My Ro kg FJ mg my 

2 
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= 5. Den galvaniska strömmens förmåga alt 

uppväcka Magnetism. — Akademiens Fysiker -Herr Eprunp 

anförde resultaterna af några undersökningar dem han anställt 

öfver detta ämne. 

6. Chronisk Alkohols-sjukdom. — Herr Huss fram- 
ställde i korthet hufvuddragen af alkoholhaltiga dryckers inver- 

kan på menniskor och djur. 

Akademiska angelägenheter. 
Kongl.- Maj:ts nådiga skrifvelse om anvisade medel till ma- 

terielen vid Zoologiska Riks-Museum upplästes. 

Herr Waiwmark hade inlemnat ett memorial om Fysiska 

och Astronomiska observationers anställande, under solförmörkel- 

sen den 28 Juli, på linien mellan Götheborg och Carlskrona, 

hvilket till Herr Friherre WreovE och Herr Tanurstrup varit re- 

mitteradt samt af dem blifvit tillstyrkt, och beslöt Akademien 

att till Kongl. Maj:t ingå med underdånig framställning i ämnet 

jemte anhållan om dertill behöfliga medel. 

Herrar Lovén och Waiimark afgåfvo svar på Akademiens 

remiss om de åtgärder, som vore att vidtaga till Vetenskaper- 

nas befrämjande under den expedition till aflägsna farvatten, 

hvilken instundande höst kommer att afgå. Akademien, som an- 

tog utlåtandet såsom sitt eget, ville i underdånighet hos Kongl. 

Maj:t anhålla om nådigt bifall till deruti gjorda framställningar. 

SKÄNKER. 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Af Hans Maj:t KONUNGEN: 

Bawnc Bensoz, D:r H. C., Icones anatomice vulgarium Danicorum Mam- 

malium domesticorum. Fasciculus Osteologicus. Atlas in folio. — 
Cum Explicalione, in 8:vo. Hafn. 1850. 

Af K. Nederl. Institutet i Amsterdam : 

Verhandelingen der eerste klasse. Derde Reeks. D. II & III. Amsterd. 
1851. 4:0. 

Jaarboek .. voor 1850. Amsterd. 1850, 8:0. 
Tijdschrift. Derde Deel. Aflev. 3, 4. ib. 1850 8:0. 
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Af Société Holland. des sciences å Harlem: 

Naturkund. Verhandelingen. 2:de Verz. D. VII. Leiden 1851. 4:0 (m. t.) 

Af the British Association: 

Suggestions to Astronomers for the observation of the total eclipse of 
the sun on July 28, 18541. 

Af HKaiserl. Leopold.-Karolin. Akademie der 
Naturforseher: 

Verhandlungen der Akademie. B. XIV. Abth. 2. Breslau u. Bonn 1850. 
4:o0 (m. t.) + 

Af Académie des scienees &ce. de Lyon: 

Mémoires de PAcadémie. Classe des sciences. T. I, II. Lyon 1848, 
1850. 8:0. 

Af Société Nationale d'Agrieulture &e. de Lyon: 

Annales des sciences physiques &c. T XI. Année 1848. — 2:éme Sér. 
T. I, II; ÅA. 1849 & 1850. Lyon 8:0. 

Af Société Linnéenne de Lyon: 

Annales de la Société. Années 1847—49. Lyon 1850. 8:0. 

Af Société Imp. des Naturalistes de Moscou: 

Bulletin de la Société. 1850. N:o 11. Moscou 1850. 8:0. 

Af KK. Tabell-Kommissionen: 

Underd. Berättelse till K. Maj:t angående folkmängden i Sverge vid 
1845 års slut. Sthm. 1850. 8:0 — Tabeller dertill. Sthm. 18541. Fol. 

Af Hr W. Struve: 

W. Dörrer, Ueber die totale Sonnenfinsterniss am 16 (28) Juli 1851. 8:0. 

Af Författarne: 

BosararTe, C. L., Conspectus gener. avium. Sect. II. (pag. 273—543) 8:0. 
SrrRuve, W., Exposé historique des travaux exécutés jusqu'en 1850 

pour la mesure de Fare du méridien entre Fuglenxes 70940" et 
Ismail 45920", suivi du rapport de M. S. LInDHAGEN .. S:t Petersb. 
1851. 4:0. 2 

Rosert, Euckne, Voyage en Island et au Groenland exécuté pendant 
les années 1835 et 1836 sur la Corvette la Recherche, sous la 
direction de M. Paul Gaimard. Histoire du voyage Tome second. 
Paris 1850. 8:0. — Zoologie et Médecine. Paris 1851. 8:0. 

Lecoo, H., Description pittoresque de l'Auvergne. Le Mont-d”or et ses 
environs. 4 volum. Paris 1835. 8:0. 

— —— Itinéraire de Clérmont au Puy de Döme. Paris 1836. 8:0. 
— — Traité des plantes fourrageéres ou Flore des prairies naturelles 

et artificielles de la France. Paris 1844. 8:0. 
— — Catalogue raisonné des plantes vasculaires du plateau central 

de la France. Paris 1848. 8:0. 
— — De la toilette et de la coquetterie des végétaux. Clermont-Fer- 

rand 1846. 8:0. 
— — De Vhybridation et de son importance, 8:0. 

ax 
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Lecoo, H., Promenade en Italie en 1847. Clermont 1848. 8:0. 
— — Le Sommeil des plantes, Clermont 1850. 8&:0. 
— — Remarques sur VPhorticulture de quelques parties de P'Europe. 

Clermont-Ferrand 1847. 8:0. 
— —- Note sur les petits lacs des terrains basaltiques de PAuvergne. 

Clermont-Ferrand 1838. 8:0. 
Huss, M., Alcobolismus chronicus. Andra Afdeln. Stockh. 1851. 8:0. 

Till Rikets Naturhistoriska MHuseunr. 

Zoologiska afdelningen. 

Af Frih. C. Hermelin: 

Ett bo af Vespa sp. inc. 

Af Frih. C. J. Cederström: 
Nykläckt yngel af Cyprinus idus samt af Esox lucius. 

Af Frih. E. Adelsvård: 

En Coregonus sp. inc, från Vettern. 

Botaniska afdelningen. 

Af Hr Boissier i Géntve: 
Tvåhundrade sexton växt-arter ifrån Greklands och Syriens märkvär- 

digaste trakter, hvaribland serier af Cruciferx, Leguminose, Um- 
belliferze, Composite, Liliacexe m, fl. 

Af Prof. H. Lecoq i Clermont-Ferrand i Frankrike: 

Trehundrade fjorton arter ifrån södra Frankrike, bland hvilka serier 
af Graminex, Cyperacee, Orchidee, Liliacex, Leguminose, Um- 
bellifere, m. fl. 

Af D:r Sonder i Hamburg: 

Ettbundradesju arter ifrån norra Amerika, Nya Holland och Brasilien, 
tillhörande Myflacex, Epacridexe, Leguminose, Graminex, m. fl. 

Af Hr Luhr vid Westerås: 

Trenne sällsyntare arter ifrån nejden af Westerås, 

Mineralogiska afdelningen. 

4f Hr Frovisor von Sydow. 

En stuff gediegen platina, vägande 8.2 grammer, från Demidoffska 
grufvorna i Siberien. 
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Meteorologiska Observationer å Stockholms ÖObservatorium 
i Januari 1851. 

ib 

Barometern 
reducerad till 0”. , förser Vindarna. 3 

Decimaltum. RB = 

Kl. 6 2 ARIIOSK KIT GIN KI SK KO: FRISGA, KERO To 
f. m. | e. m. LR f. m. e. m. e. m, | f. m. e.m. | e. m. I 

1 125,36 | 25,25 | 24,91 | —1'0 | —01 | + 21 S. S. S. Snä 

2 | 25,13 | 25,02 | 24,94 | —0,0 | +2,6 I + 5,31 S. S. | S.S.V. |] Regn 
3 |25.08 25,19 | 25,24 | +2,9 | +3,1 | + 0,7 | S.S.v. | V.S.v. | V.S.V.| Klart 

471 25,30 | 25,34 | 25,35 | —2,0 | —0,4 | — 4,1 v. |V.N.v 
5 | 25,30 | 25,28 | 25,26 | —5,0 | —3,3 I — 2,9 I V S.V.] V. NS 

6 125,22 | 25,30 | 25,37 | —2,1 | —6,0 I — 7,3 IN.n.v. | N. IN.N.O.] Snö 

7-1 25,44 | 25,47 | 25,53 | —7,7 | —7,1 | — 9,0 IN.N.O.] ON. N Mulet 

3-1 25,62 | 25,70 | 25,75 | —8,0 | —8,0 T— 9,41 N. N. N. Snö 

9 125,80 | 25,86 | 25,89 | —5,8 | —4,7 al 4501-10 | 0 0. 

10 125,94 125,91 | 25,93 | —4,7 | —4,6 | — 3,91 S | S S. 

11 1 25,86 | 25,75 | 25,59 | —6,0 | —2,0 | + 41,1 | S.S.V. | S.S. V. | S.S.V. | Mulet 

12 1 25,50 | 25,40 | 25,27 | +1,1 | +1,1 b + 3,0 | S.S.V, I S.S.V. | S.S.V. 

13 125,17 1 25,41 | 25,47 | +2,6 | +2,2 I + 1,0 | V.S.v. | V.S.V |vsn. — 

14 je 25,53 | 25,55 | +2,0 | +3,0 | — 0,3 | Vv.s V. | V.S.V.] V.S.V.] — 

15 125,55 | 25,58 | 25,61 | —1,4 | —0,1 | — 2,0 | S.S.V. | S.S.V. | S.S.V. | Klart 
16 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | —1,1 | —0,5 | — 0,1 | S.S.Vv.| S. S. Mulet 

17 1 25,55 | 25,47 | 25,42 | —1,1 | —0,2 I — 0,11 OS. OJ S.S.V. | S.S.V 

18 1 25,40 | 25,52 | 25,60 | +1,1 | +1,6 | 1250 SIS VI) SSR SI 

19 | 25,64 | 25,67 | 25,69 | +0,8 | +2,0 I + 1,41] SV. | SV. | SV. |Dimma 

20 125,67 | 25,66 | 25,63 | +1,8 | +2,6 | + 1,2): s.v. | S.v. | S.V. | Malet 
24 125,52 | 25,45 | 25,38 | +2,0 | +4;8 4 2,1.-bs!Sv. sis. vs 
22.1 25,35 | 25,36 | 25,28 | +0,6 | +1,8 I'+ 3,41) sS S. S. Snö 

23 | 25,60 | 25,70 | 25,81 | +2,5 | +2,2 | 2,0 | VSMALIVE vo |) Klart 

24 125,90 | 25,97 | 25,97 | —5,0 | —3,9 | + 0,1 | V.S.V. | V.S.V.] V.S.V. | Dimma 

25 125,98 125,97 | 25,96 | —0,1 | +0,1 | + 0,1 | V.S.V. | V.S.V.| S.S.0. | Mulet 

20 -125,92. | 25,91. 125,99 | —1,5 | —L2 I — 3;3) S:S:0.11S:S.0:, |S.S.0: 

27 125,89 | 25,88 | 25,87 | —2,9 | —2,8 | — 4,0 I 0.5.0. |O.N.O. |O.N.O. 

| 28 125,83 1 25,74 125,68 | —5,9 | —6,0 | — 6,7) 0. 0. 0. Snö 

| 29 125,62 | 25,61 |-25,56 | —7,8 | —5,4 | —10,0 IN.N.V. | V.: |IV.N.V.] Mulet 

301 25,41 125,22 | 25,01 | —85 I =28 1—- 0;6] so. 15.0: 1-0.S.0:] Snö 

25,07 125,29 | 25,39 | —1,0 | —5,0 a 5,1 |O.N.O. | N.O. 0. 

25,549| 25,530 | —1"97 | —129 | —1'68 
—— ——— — 

25,538 —1'65 
Nederbörden = 0,200 dec. tum. 
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Barometern 
reducerad till 0”. 

Decimaltum. 

- 

25,50 
25,50 
25,46 
25,40 
25,35 
25,41 
25,42 
25,59 
25,72 
25,31 
25,13 
25,19 
25,47 
25,39 
25,23 
25,41 
25,18 
24,62 
24,82 
25,13 
25,47 
25,60 
25,45 
25,63 
25,64 
25,46 
25,59 

Oo ÄRM A+ BR MA BR W RH 

da ee 

Me- 

25,44 

25.375 | 25,395| 

SES 
e. m. 

25,49 | 25,53 

25,50 | 25,54 
25,49 | 25,48 

25,37 | 25,39 

25,31 | 25,33 

25,47 | 25,51 

25,38 | 25,42 
25,76 | 25,80 

25,65 | 25,59 
25,31125.14 

25,11 1 25,08 

25,33 | 25,40 

25,48 | 25,46 

25,37. 1 25,32 

25,31 | 25,35 

25,43 | 25,32 
25,18 | 25,07 

| 24,71 | 24,76 
24,88 | 24,93 
25,30 | 25,39 

25,53 | 25,59 

25,49 | 25,44 

25,56 | 25,62 

25,63 | 25,66 

| 25,56 | 25,58 
25,47 | 25,55 
25,59 | 25,60 

25,380 

— 

Februari 18951 

Thermometern | 

180 — 

Celsius 
Vindarna. 

EVE EUS LI SYRRE REISE.
 0 BE 

KL 6 | KL. 2 | Kl. 9 | Kl. 6 | Kl 2 |-KIG 

2 
fm; e. m: An 

25.369| —3'66 |— 017 
—198 

63 | O.N.O. | O.N.O. 

— 90 I.ViSNEFVISN: 

== BOSS VN SSVE 

— 14,8 S. ISA 

+ 0,9 | S.S.0. S. 

+ 45 S. S. 

EN TIISSTTISSV 

FANRESISNEISISV? 

= ONES VE LNESNE 

= 0,1. |-VISNNINVISMN 

+ 4,0 | V.S.V. | V.S.V. 

— SV NS NV 

= FVTSNVEJININIG 

0 LME JE 

FRAS W:s V. 

+ 3,0 iv: V. 

+ 1,4 | V.N.V. | V.N.V: 

RESOR Me | V. 

+ 3,1 V. 

+ 

— 4,6 

= 7,5 INVISMEIV SM 

12,8 das VII SIS 

N.N 0. 

NISNA 

S.S.0. 

S.S.0. 

S.V. 

SINNM 

V.S.V. 

NIS.R 

| —212 | Nederbörden = 0,370 dec. tum. 



— 181 — 

Mars 1851. 

| 

Barometern ö | " Thermometern | b | å 3 
reducerad till 0". | Celsius: Vindarna. Er 3 

Decimaltum. | [= = 

ER öd KL. 2 - Kl. 9 KEGALCKE 23, Kl Ja KG | KROK Sg E- 
f. m. e. m. GÖ a SA e: Mm: e. m förlag e. m. e. m. : 

1 125,48 | 25,42 | 25,49 | --15!0 | — 49 | —1096 | v.s.y. | v.s.v.| N. | Snö 
225.634 1125,67-1125,57) |, —13,2. 1: —40,0:] —=45;0.1.N N. V. 

3 | 25,12 | 24.935 125,03 | — 9,0 | — 2,4 | — 7,2 | V.S.V. | V.S.V. | NV 

4 125,14 | 25,25 | 25,29 | —13,0 | — 8,9 | —A2,0 | N N NN: -| Klärt 
| 5 | 2546 24,88 124,74 | —140.] — 1,5 | — 4,41 'S S. S.0. | Snö. 

ÖR I24S5TN 25,12 1 25528 1 — 3521-—75,5. | —9,0.] 10 O.N.O. | N.O. | Mulet. 

7 125,43 | 25,54 | 25,63 | —-10,2 | — 4,9 I — 7,1 | N.N.O. | O.N.O. | O.N.O. |] Snö. 

8 125,69 | 25,73 | 25,74 | — S,0 | — 3,9 | — 6,7 Vv V.S.V. | V.S.V. I Mulet. 

9 125,72 | 25,70 ! 25,71 | — 9,0 | — 0,2 | — 2,21 Siv. | sv. | s.v. s 
10 | 25,69 | 25,68 | 25,69..4— 330-1.—90,5 1, 1,94 ISA S.V. | SSV. |] — 

11 | 25,70 RÅR 25.720 3 2521 FN NOTIS SVESVE 
öns 35,727) 25,70] — 2,3) +r3;0.L—— 01 | S.S.V. | S.S.V Skole 

13 125.65: | 25,65) 25,62 I 40) 2 Rs I sko. Or 
14 | 25,57 | 25,58 | 25,56 | 22:0.17:53210 | 70,2) 0NOFONNOS O.NIOL Dimmia- 
EN 20pAr 0559: 125,60] 0,5. 5-HOR | SPE LEE RS 
16 | 25,60 | 25,58 | 25,53 — 4,1 | + 3,1 | — 1,9 | 5.5:0 | 5.5.0. | S.S-0. | Mulet. 
17 | 25,46 | 25,39 | 25,39 | — 2,0 | — 0,3 | — 1,0 | O.N.0. | O.N.O. | O.N.O. | Dimma. 

18 | 25,34 | 25,32 | 25,29 | — 2,0 | + 1;2 | + :1,1 JO.N.O.] N. N. Snö. 

FNr2520 | 25,16. | 25,17 | — 3,01. +: 1,0.1 —"B0) IN: N. N. 

20 | 25,18 Ia 25,33 | — 3,2 | + 1,0 | — 5,0 IN.N.V. IN.N.V. N. — 

AA | 25,45 | 25,46 25,46 | — 7,0 | — 0,01 — 5,1 N. | V.S.V. |] O.S.O. | Mulet. 

22) 25,41 | 25,33 125,22 | — 3,9 | — 1,0 | — 2,9 | O.N.O. | 0.5.0. I 0.S.0. y — 

; a d2525 | 25,37 | 25,47 | — 2,7 | — 0,5 I — 4,2 | O.N.O. IN.N.O. | N.N.O. | Snö 

25,52 125,57 125,57 | — 6;0 | —:3,9 I —; 539 | O.N:0. ] O.N:O:-|.O:N.O:. 

ja 25,40. 1,25;48, | 25,52 | — 4,3 | —,;3;0.| —14;2 | 0.N.O. |i0.N:0.- fo. no, | — | 
26 | 25,51 | 25,47 | 25,47 | -— 5,0 I — 3,7 I — 4,8 I O.N.O. | N.N.O. | N.N.O. | Mulet 

7 25,44: 125,43. | 25,36 I— 4,6 | — 2,0 | —;4,1 | N. dO.Noctk Or = 

28 125,20 | 25,09 | 24,98 | — 2,01 + LOI + L11 Oo (0) [0] Snö 

29 ! 24,09 | 24,90 | 24,91 | + 0,91 + 3,91 + 0,21 0 (0) V.N.V. 

24,91: I 24,98 | 25,06 | — 2,9 I + 1,7 I — 1,0 V. I S.S.V. IN.NAV. |] — 

25,12 , V.S.V- |] V.S.V. TV — 

| Nederbörden = 0,025 dec. tum] 

25,393 —333 
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April 1851. 
——— ---—---—-. .s-—— — = - 2  22Z> 2 8 = 2 "2C LS  --  — 7"? >  o—-=9 

arometerrta | | uma! > | I. optik or | 
Nam bar [0 do AA | Vindarna. b ba = | 

Decimaltum. | R | FT | 

KL 6 JE 20 RE STING NT KRA -KL 97] Kl. 6 IR SASKANS 2 I 
Fm. e. m. e. m. | f. m. e. m. e. m | FALL e. m. e. m, | a IH 

1 | 25,34 | 25,42 | 25,50 | — 300 |-+ 30) — 06 | s.v. N.v. | soö Ål 
2-1125;544 1725;595 1125;627 | EUS NEF RSRA==R0R Dimma | 

3-1 25;620|-25:635 25,67 TR KE NSGINO I Mulet | 
4 125,61 | 25,53 | 25,51 | — 3,2 | + 0,6 | — 20) N. 
5-1] 25,47 125,53 | 25,60 | — 24 | + 3,6 | + OA | N. Snö 
6 | 25,68 | 25,73 | 25,78 | + 1,2 | + 3,6 | — 0,1 | V.S.V Dimma lå 
7 1 25,82 | 25,86 | 25,87 | — 1,7 | + 6.11 + 1,4 | O.N.O . | Halfkl. 

5-1 25,85 125,87 | 25,85 | — 0,6 | + 5,8 | — 0,8 | 0.N.O Klart | 

9 125,78 | 25,76 | 25,73 | — 4,0] + 7,5! + 3,5 |0 No. 0. |Hark. | 
10 | 25,70 1 25,69 | 25,65 | + 3,8 | + 9,0 | + 2,9 | 0.5.0 = 
11 | 25,56 | 25,55 | 25,53 | + 4,21 +10,0 | + 5,2 | 5.5.0 Et 
12:.-25,53: | 25,55 25557 |+14)2 | +10,11+-5,3 | —S. Dinnad 
| 13 | 25,57 | 25,58 | 25,59 | — 0.1 | + 9,0 00 + 22| N. 0. | Halfkl. 

14 2557 25,57 | 25,60 | + 3,1 | +12,2 | + 42 | 5.5.0. Klart 
15 125,61 | 25,64 | 25,65 | + 5,0 ed AERARON SES. 
16 | 25,65 | 25,66 | 25,69 | + 2,5 | +13,1 | + 3,7 | 5.5.0. 
17 125,72 125,74 | 25,75 | +523 | +10,9 | + 2,1 | N.O. 
18 | 25,80 | 25,63 | 25,54 | + 1.1 I +10,0] + 53) s 
19 | 25,43 | 25,29 |'25,18 I + 57 | +13,2 | + 6,0! s 
20 125,00 | 25,18 | 25,29 | + 531) + 5,4 | + 3,2) Vv. 

21 | 25,28 | 25,27 | 25,20 | + 4,0 | +11,6 | + 3,9 I S.V. Halfkl, 
| 22-1-25;06'.1,25;16"]):25,21 I F 34] +6,01 + 5,1 ER Mulet 

| 23 | 25,19" |125,24 125,34 I + N01 + 40) + 1,1 1 O.N.O; Regn 

| 24-1 25,44 | 25,48 | 25,51 I +'1,3 I + 97 + Bel Halfkl.: 
25 | 25,48 125,46" | 25,43 | + 231 + 6,1 I + 1 1S.S.v IE 
26-1F25;84-1R5 08 NSI PEST FILSTSSÖ Mulet 

27 | 24,84 | 24,75 | 24,98 | + 3,1 | + 6,0 | + 3,5 | N.N.O Regn 
28 | 25,18 | 25,29 | 25,33 | + 4/7 | +13,2 | + 5,6 | V.S,V Halfkl. 
29.1] 25,37. | 25,38 | 25,37 | + 5,9 | + 9,0 | + 4,4 | o.n.o 0.N.0. | — 
; 25;285 125,23 os44 I ra IE 33 lr O.N.O. | Regn 

äte 25,4771 25,485 25.494] +1:76 | 4754 | 4205] Nederbörden = 2,608 dee. tu 

25,485 + 395 

STOCKHOLM, 1851. P. A. NORSTEDT ET SÖNER. 



ÖFVERSIGT 

3 AF 

KONGL. VETENSKAPS-ARKADEMIENNS 

| FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 8. 1851. 00 M 2 s. 

Onsdagarne den 10 Septeraber, och 8 October. 

Föredrag. 

1. Columba gelastes i Sverige. — Hr Sunpe- 
VALL förevisade två exemplar af en fogelart, som "ej förr blif= 

vit anförd såsom funnen i Sverige, nemligen Columba' gelastes 

(Temm. Pl. Col. 550; — Scarecer Fn. Japon. 100, tab. 60, b). 

Den är hittills endast säkert känd från Japan. Utan tvifvel före- 

kommer den dock äfven i östra delarna af Asien, t.> ex. norra 

China och Mandschuriet, hvarifrån den kan hafva förvillat sig 

hit, liksom den äfven derstädes förekommande Turdus varius, 

hvaraf några exemplar erhållits i Europa och äfven ett i norra 

Sverige (jfr Vet. Ac. H. 41840 p. 36). 

Det ena exemplaret af Colwmba gelastes blef i December 

1842 inköpt shär i Stockholm, i ett fogellass från; Herjeådalen, 

hvarest det hade blifvit” fårigadt” på Hösten. Det andra: hitkom 

nyligen lefvantéj.såson ;skänk” til? ”Riksmuseund,. fråniSkeppsbygg- 

mästaren 'J. Priversson i Piteå: Det hade blifvit" fångadt i Ok- 

tober 1850, vid-"Persbyn,i 135-mil véstersom' Piteåj-i en; skogig 

trakt, der hvarken tama eller: vilda : dufvor.: finnås:-+- Hr. -PETFTERS- 

sön - erhöll det strax: derefter och hade;det instängdt till dess 

han nu, i Augusti, fick tillfälle ätt sända;det bit. sjöledes. :; Han 
hade försökt att sammanpara det-med tama dufvor, Hvilket: dock 
ej lyckats. Tvärtom: hatades och förföljdes. det af tamdufvorna. 

Detta exemplar är således nu åtminstone öfver ett år gam- 

malt. Det är för närvarande (under hela September månad) 
stadt i ruggning och bör efter dennas slut få en fullt utbildad 



drägt. Det förstnämnda exemplaret var tydligen en årsunge, 

stadd uti sin första höstruggning, hvaraf man med full säkerhet 

kan antaga, att den varit född närmare intill vårt land, än i östra 

Asien, kanhända inom sjelfva provinsen der den erhölls, eller i 

den närgränsande delen af Lappland. Det synes alltså som om 

ett par hade förvillat sig hit till Skandinavien och sedan för- 

blifvit samt fortplantat sig här. 

Denna art liknar till form och färg ganska nära Columba 

turtur, men skiljer sig derifrån genom betydligare storlek, tjoc- 

kare, men ej längre näbb, och rödgråaktig färg på underbröstet, 

ända till fötterna. Det yngre exemplaret är v.p. 12 tum (300 

m.m.) långt; vingen är 190 m.m.; stjerten 4357). För öfrigt 

är färgen, liksom hos turturdufvan, brunaktig; rygg och vingar 

svartfläckiga med breda rödbrunaktiga fjäderkanter, hvilken teck- 

ning dock hos ungen är otydlig, gråbrun med knappt synliga 

fläckar och smalare, bleka fjäderkanter. Pannan är, äfven hos 

ungen, blågråaktig; halsens sidor hafva en stor fläck af svarta 

fjädrar med smal, gråhvit kant (hvaraf dock hos ungen blott ett 

pår små, utväxande fjädrar synas); stjertpennorna äro svartaktiga 

med 413 m.m. lång, gråhvit spets; de två mellersta äro dock 

helt och hållet svartbruna; den yttersta har äfven yttre fanet 

hvitt. — Lätet är alldeles lika med Turturdufvans, och i all- 

mänhet är likheten med denna sednare så stor, att man ganska 

väl skulle kunna anse C. gelastes blott för en större varietet 

deraf. Temminck har redan, på anf. st. anmärkt, att hon på 

Japan företräder Turturdufvans ställe. Det är så mycket märk- 

värdigare att nu finna båda tillhopa i norra delen af Skandina- 

vien, dit de båda uppenbart förvillat sig från aflägsna och vidt 

åtskilda trakter. — Turturdufvan tyckes t. o. m. hafva verkligen 

bosatt sig der, hvarom uppgifter finnas i Vet. Ac. Handl. 1840 

") Det äldre exemplaret, som ännu lefver, men är i ruggning, kan 
nu ej noggrannt mätas, men synes icke vara större. Enligt Schle- 
gel, på anf. st. är vingen 189 m.m. (”7 Fr, tum”); stjerten 130. 
Turturdufvan är knappt 11 tum lång (270 m.m.; vingen 175; 
stjerten 110) och har underbröstet hvitt. 
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p. 39, och, af LÖWENHJELM, ibid. 1843, 399 och 1845, 453, 

samt af Raser i Supplem. till Norriges Ornithologi i Nyt Magaz. 

IV och V. 

2. Cotlus pecilopus och C. gobio. — Hr Sunpe- 

vant förevisade derefter flera exemplar af en liten, för vår fauna 

ny fiskart, nemligen Cottus pecilopus (Hecker Ann. des Wiener 

Museums II, 145). Den är till färg, storlek, fenstrålarnes antal 

m. m. så lik vår allmänna C. gobio, att svårligen några skilj- 

aktigheter i dessa afseenden kunna uppgifvas, men den igenkän- 

nes lätt på bukfenorna, som hafva 5 till 7 svartfläckiga tvär- 

band och sista (5:te) strålen ganska kort, ungefär 3 så lång som 

den &:de ”). Denna sednare är något kortare än den 3:dje. 

Taggen på förlocket är liten, hvass och något uppåtböjd, men 

nästan rät, så att udden ligger bakåt och sticker då man med 

fingret stryker fisken bakifrån framåt. Dessutom finnes, nedom 

denna, en ganska liten, bred men spetsig tagg. — Hos C. gobio 

äro bukfenorna enfärgade, bleka, med sista strålen nästan så lång 

som den andra och ungefär 3 af hela fenans längd. Förlocks- 

taggen är starkt hakformigt uppåtkrökt, så att den föga spetsiga 

ändan är rigtad uppåt, och vid dess rot finnes blott en ytterst 

liten, trubbig, dold benvårta. 

C. pecilopus tyckes ej vara sällsynt i Sverige. Jag har 

sjelf funnit den under innevarande sommar uti Stockholms skär- 

gård, i hafsvattnet utmed stränderna, der äfven C. gobio före- 

kommer. Vid närmare efterseende funnos sedan flera exemplar 

förvarade på riksmuseum under namn af C. gobio.  Tvenne af 

dem uppgifvas vara från Luleå; ett hade påskrift »Björknäs» och 

flera finnas utan uppgift af lokal. De af Hecker beskrifna exem-= 

plaren voro från bäckar i Karpatherna. 

Hecker har, uti den nyss citerade afhandlingen (p. 46 och 

150), uppställt den svenska Cottus gobio, under namn af »Col- 

") Hos båda arterna är första strålen liten och nära förent med den 

andra. 
+ 
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tus  affinis,, såsom egen art, skild från mellersta Europas 
»C. gobio». Han har ej sjelf sett den, men åtskiljer arten på 

grund deraf, att Exström, i Beskrifningen af Mörkö Fiskar (Vet. 

Ak. H. 1831, 309, samt i tyska öfversättningen) säger bukfe- 

nornas strålar vara i spetsen klufna. Jag skulle dock tro att 

detta uttryck af EKrström härledt sig från en optisk villa eller 

från en förvexling i manuscriptet, mellan buk och stjertfenorna; 

ty bland det betydliga antal exemplar, från olika trakter af Sve- 

rige, som jag nu har till hands, och hvaraf några äro just från 

Mörkö, af Exrström hitsända, vid den tid då han författade sitt 

nyssnämnda arbete, finnes intet enda, som visar tecken till klyf- 

ning i andra fenstrålar, än stjertens. — Uti Skandin:s Fiskar 

(texten till Pl. 7, fig. 2) anföres, att fenstrålarne i allmänhet 

»visa benägenhet att dela sig i spetsen». Jag har äfven ofta 

tyckt mig se detsamma, men alltid funnit klyfningen vara blott 

skenbar, till följe af ett fint veck i strålarnes hud. MHeckeis art- 

skillnad är således förhastad; men namngifningen är dessutom 

origtig. Det Linneiska namnet C. gobio (se Fn. Sv. n:o 322) 

tillkommer nemligen den fisk, som Arten efter svenska exemplar 

beskrifvit uti Descr. Spec. pag. 82, hvarest, under n:o 45, säges 

om bukfenstrålarna: »ultimum et in apice indivisum, reliqua in 

apice bifida sunt». Således, ifall verkligen en söttvattens Cottus 

funnes i Sverige, som hade klufna bukfenstrålar (hvilket visser- 

ligen kan vara möjligt), så vore det denna, som borde heta C. 

gobio, och i detta fall borde den allmänna svenska och tyska 
arten (H:s C. gobio) få ett nytt namn. Det är dock troligt, att 

ÅrTtEDIS nämnda uttryck beror på en förvexling eller felskrifning. 

I alla händelser måste namnet C. affinis alldeles försvinna, hvil- 

ket är så mycket angelägnare att påyrka, som detta namn, efter 

H:s uppgift, redan öfvergått uti de ichthyologiska systemerna, t. 

ex. Bonarartes katalog öfver Europas Fiskar. 
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3. Solförmörkelsen den 28 Juli. — Denna för- 
mörkelse, som i en del af södra Sverige var total, hade blifvit 

af Hr Frih. WreoveE observerad i närheten af Carlskrona, och af 

Hr Waniwmark i Strömstad. Hr ÅnGström, Hr Mag. Bergius, Hr 

Mag. Wiemer och Hr Mag. Eprunp, hade enligt Akademiens upp- 

drag derå anställt observationer, på orter belägna inom grän- 

serna för den totala förmörkelsen, och de flesta af dem nära 

intill. förmörkelsens centrallinie. 

Herr Mag. Ebtunp, som valt Wernamo i Småland till ob- 

servationsställe, meddelade följande: 
Då man med skäl kunde förmoda, att på de ställen vid 

svenska kusten, hvarest solförmörkelsen skulle blifva total, flere 

observatörer skulle infinna sig, hade jag föredragit att till obser—- 

vationsort uppsöka något passande ställe inuti landet, dels eme- 

dan det kunde vara af intresse att på längre ifrån hvarandra 

aflägsna orter observera detta märkvärdiga fenomen, dels ock af 

det skäl, att ju flera observationsorter begagnades, desto större 

probabilitet var för handen, att observationerna ej helt och hållet 

af ogunstig väderlek skulle förhindras. Det ställe jag valde var 

köpingen Wernamo i Småland, belägen nära intill förmörkelsens 

centrallinie.  Köpingens läge enligt kartan är ungefär 57”13' N. 

Lat. och 3”55' V. Long. från Stockholm. 

Dagen före förmörkelsen var himmeln öfverallt betäckt med 

moln, ända till kort tid före solnedgången, då det började klarna 

mot vester. På eftermiddagen märktes en svag nordlig blåst. 

Den mulna och fuktiga väderleken fortfor äfven under förmidda- 

gen den följande dagen. Vid middagstiden började det regna, 

hvilket dock snart upphörde. Straxt före förmörkelsens början 

skingrades småningom molnen mot sydvest, och solen visade sig 

efter korta mellantider. Det första kontaktsmomentet kunde icke 

observeras, emedan solen derunder bortskymdes af moln. Sedan 

förmörkelsen börjat, blef den vestra och sydvestra delen af him- 

meln mer och mer molnfri, under det att temligen tjocka moln 

fortfarande visade sig i norr, söder och öster äfvensom i zenitb. 

Under den partiela förmörkelsen, så väl före som efter den to- fre 
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tala, var solen blott några gånger bortskymd af mer eller mindre 

täta moln. Under det förmörkelsen var total, syntes himmeln 

fullkomligt molnfri, så väl framför som omkring solen, hvaremot 

den i öster, söder och norr fortfor att vara mulen. 

Vid observationerna begagnades omvexlande tvenne tuber, den 

ene med 26 och den andre med 16 gångers förstoring; bägge voro 

astronomiska. Skymglasen, som till antalet voro 6 samt af olika färg 

och genomskinlighet, höllos med handen emellan ögat och okularet. 

Några sekunder före den totala förmörkelsens början, under 

det jag var sysselsatt med att eftersöka de af Bary beskrifna 

svarta strecken emellan månens och solens kanter, öfverraskades 

jag af ett fenomen, som tilldrog sig hela min uppmärksamhet. 

I detta ögonblick syntes nemligen en smal ring af hvitt eller 

något gulaktigt ljus beteckna den mörka månskifvans periferi. 

Ljuset var starkast i den delen af ringen, som låg närmast in- 

till den ännu obetäckta solkanten, och aftog derifrån till den 

diametralt motsatta punkten af månskifvan, hvarest det var mycket 

svagt eller nästan omärkligt. Den uppmärksamhet, som egnades 

åt denna företeelse, hindrade mig ifrån att med noggranhet upp- 

söka de ofvannämnda svarta strecken, hvaraf jag icke varseblef 

det ringaste. Såsom jag sedermera af observationer öfver före- 

gående förmörkelser funnit, har denna ljusring, som utan tvifvel 

ingenting annat är än den inre delen af den strålande ljusring, 

som under den totala förmörkelsen omgilver månen, blifvit ob- 

serverad vid 1842 års förmörkelse, då den äfven visade sig på 

orter, der förmörkelsen ej var fullt total. Glorians ljus kan så- 

ledes ernå en sådan intensitet, att det varseblifves jemte det 

direkta solljuset. Så snart den sista ljusstrålen från solen för- 

svunnit, uppstod glorian, lik en krans af glänsande strålar om- 

kring den mörka månskifvan. Såsom det syntes, bildade sig 

glorian nästan ögonblickligt. Ljuset var starkast vid månkanten 

och aftog derifrån med afståndet ifrån denna, utan att någon 

delning i tvänne koncentriska ringar, såsom några observatörer 

trott sig finna, kunde varseblifvas. Vid förmörkelsens början var 

den delen af glorian, som låg närmast intill månen, ljusstarkare 
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på det ställe, der den sista direkta ljusstrålen från solen för- 

svunnit, än på öfriga ställen. Glorians yttre gräns kunde ej med 

noggranhet bestämmas, emedan ljuset småningom aftog mot den- 

samma. Under de första sekunderna efter den totala förmörkelsens 

början varseblefvos icke de rödfärgade utskotten på månkanten, 

hvilka sedermera visade sig, ehuru de med sorgfällighet eftersöktes. 

Sedan detta blifvit iakttaget, lemnade jag tuben och under 

sökte glorians ljus i afseende på dess polarisation. Härtill be- 

gagnades ett af Sorr efter AraGos konstruktion förfärdigadt po- 

lariskop, hvilket instrument vid föregående undersökning befanns 

vara särdeles känsligt. Känsligheten ökades ytterligare, sedan det 

på instrumentet befintliga analyserande prismat blifvit utbytt mot 

ett annat.  Glorian undersöktes i de fyra punkter, hvilkas läge 

bestämmes af en genom månens medelpunkt dragen vertikal och 

horisontal linie. Instrumentet angaf mycket tydligt, att ljuset var 

. polariseradt. I den delen af glorian, som låg vertikalt öfver eller 

under månen, var polarisationsplanet vertikalt, och i punkterna 

till höger och venster om densamma var samma plan horisontalt. 

Jag måste således af denna undersökning draga den slutsatsen, 

att ljuset i glorian är polariseradt, och att polarisationsplanet i 

hvarje punkt är parallelt med en till denna punkt från månens 

medelpunkt dragen radie. 

Man kan möjligen invända häremot, att det polariserade 

ljus, som angafs af polariskopet, icke tillhörde glorian, utan ut- 

gjordes af det i jordatmosferen genom reflexion polariserade ljus, 

som närmast omgaf månen. Denna anmärkning -kan vid första 

påseendet synes vara så mycket mer grundad, som det ljus, 

hvilket upplyser atmosferen, i allmänhet äm polariseradt i ett plan, 

som går genom solen, den undersökta punkten och observatorns 

öga; hvilket polarisationsplan således sammanfaller med det, som 

observerades i glorian under den totala förmörkelsen. Man måste 

dock härvid taga i betraktande, att det i atmosferen reflekterade 

ljuset under vanliga omständigheter är ytterst svagt polariseradt 

i närheten af solen, hvilket förhållande sannolikt äfven äger rum 

vid en total solförmörkelse, samt att dessutom glorians ljus var 



— 190 — 

så intensivt, att det äfven var synbart, innan ännu det direkta 

solljuset försvunnit. Det är derföre högst osannolikt, att det 

obetydliga spår af polarisation, som kunde finnas hos det atmosfe- 

riska ljuset, skulle kunna blifva märkbart, isynnerhet då synfältet 

i polariskopet på samma gång upplystes af det mångdubbelt 

starkare ljuset från glorian. Jag måste derföre antaga, att det 

polariserade ljus, som visade sig i polariskopet, tillhörde glorian 

och icke jordatmosferen. 

Riktningen af polarisationsplanet hos glorians ljus bestämdes 

på det sätt, att det analyserande prismat vreds omkring, till dess 

att den ordinära och extraordinära bilden hvar för sig erhöllo 

samma färgton, som visade sig, om en stråle reflekteradt eller 

på annat sätt polariseradt solljus genomgick polariskopet, och li- 

nien, som förband de båda komplimentärt färgade bildernas me- 

delpunkter, var parallel med polarisationsplanet. Det anförda 

sättet att bestämma polarisationsplanets riktning förutsätter natur— 

ligtvis, att glorians ljus i afseende på de särskilta färger, hvaraf 

det består, är likartadt med vanligt solljus. Skulle Fusiwirris 

uppgift bekräftas, att glorian saknar den prismatiskt enkla gröna 

färgen, så följer äfven deraf, att polarisationsplanets riktning icke 

öfverensstämmer med den ofvan angifna. I förbigående kan här 

anföras, att vid prismats omvridning en af bilderna i polariskopet 

tydligt visade sig med grön färg, under det den andra var der- 

till komplimentärt färgad. Detta bevisar dock icke, att den pris- 

matiskt gröna färgen förefinnes i glorians ljus, emedan den gröna 

färg, som visade sig i polariskopet, kunde vara sammansatt af 

de färger, som tillsammans bilda grönt. Att icke en färg i glo- 

rian kunde saknas, och de andra ingå i samma förhållande som 

i vanligt solljus, synes deraf, att glorian var ofärgad. 

Sedan förestående bestämningar, rörande ljusets polarisation, 

blifvit gjorda, hade jag för afsigt att prismatiskt sönderdela glo- 

rians ljus; dock emedan en betydlig del af tiden för totala för- 

mörkelsen redan var förbi, och den återstående var för dyrbar 

att använda på ett försök, som möjligen kunde misslyckas, åter 

vände jag till tuben för att ånyo taga glorian i betraktande. Jag 
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- varseblef nu genast en utstående upphöjning på venstra mån- 

kanten, några grader öfver en genom månens medelpunkt dragen 

horisontal linie. Det är här att märka, att tuben, såsom redan 

blifvit nämndt; vände bilden af föremålet upp och ned. Denna 

upphöjning var tydligt begränsad och dess ' färg rödaktig, på 

några ställen med dragning åt gult. Basen på upphöjningen syn- 

tes gå ned till sjelfva månkanten, dess medlersta del stod nästan 

vinkelrätt mot månens periferi; men dess öfra ända var starkt 

böjd uppåt, så att den nästan låg parallelt med månkanten. Dess 

utseende, hvilken icke syntes märkbart förändra sig, under den 

tid den observerades, var helt olika med det, som antydes af 

AraGos och Schumachers teckningar af samma företeelse vid 1842 

års förmörkelse. Upphöjningens längd uppskattades till 7, af af- 

ståndet emellan de närmaste håren i tuben, hvilka sutto på ett 

afstånd af 41150” ifrån hvarandra. Dess uppskattade längd 

skulle således utgöra 4 min. 11 sek. Till följe af det sätt, hvarpå 

det blifvit bestämdt, kan dock detta tal icke göra anspråk på 

någon stor tillförlitlighet. 

I fall man kan antaga, att denna upphöjning var fästad på 

solkanten, så är det lätt att bestämma en gräns, hvaröfver dess 

höjd icke kunde stiga. Vid den totala förmörkelsen var månens 

synbara diameter på observationsorten efter beräkning 3318”,4 

och solens 31'33”9. Största skillnaden emellan dem utgjorde 

således 1/44”.,5. Då den omnämnda upphöjningen flera sekunder 

efter förmörkelsens början icke var synlig, så kunde således dess 

höjd icke uppgå till 1'44”,5. Att man kan anse upphöjningen 

såsom utgående från solkanten, synes följa deraf, att dess bas 

sammanhängde med månens periferi, ända till dess att hela upp- 

höjningen försvann för det återkommande solljuset. ; 

Några ögonblick före den totala förmörkelsens slut blef glo- 

rians ljus på det ställe, der solljuset återväntades, intensivare, och 

flera små rödaktiga ljuspunkter af ungefär samma beskaffenhet 

och färg som den ofvannämnda upphöjningen, ehuru ej af samma 

form och storlek som denna, började härstädes visa sig. Dessa 

ljuspunkter  tilltogo i storlek i samma mån som den totala för- 
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mörkelsen nalkades sitt slut. Då det direkta solljuset framkom, 

syntes åter månens periferi omgifven af en ljusstrimma, på samma 

sätt som vid den totala förmörkelsens början. Den försvann ef- 

ter några sekunder, då solljuset ökades. Likasom vid den to- 

tala förmörkelsens början eftersöktes de mörka strecken emellan 

månens och solens kanter, men kunde ej varseblifvas. Hvarken 

före eller efter den totala förmörkelsen lyckades det mig att få 

se den delen af månskifvan, som låg utanför solen. 

För utrönande af ljusets intensitet under den totala för- 

mörkelsen, hade Herr Handlanden Rypström godheten att anställa 

det ” försök, som i skriften »Suggestions to Astronomers for the 

Observation of the total Eclipse of the Sun on July 28, 1851» 

blifvit föreslaget. Detta försök bestod uti att undersöka, på 

hvilket afstånd ifrån ögat man under den totala förmörkelsen 

kunde läsa titelbladet till denna skrift, och sedan jemföra detta 

afstånd med det, som erhölls vid fullt solljus. Det befanns här- 

vid att, under det förmörkelsen var total, ordet »Suggestions» 

kunde tydligt läsas på ett afstånd af 20 verktum från ögat, och 

ordet »Observation», som var tryckt med större bokstäfver, på 

ett afstånd af 36 tum. TI fullt solljus, straxt efter förmörkel- 

sens slut, lästes de förstnämnda bokstäfverna af samma person 

på ett afstånd af 69 verktum, och de sednare på 118 tums 

afstånd.  Beräknar man häraf förhållandet emellan ljusstyrkan 

under den totala förmörkelsen och den, som ägde rum vid fullt 

solljus, så finner man af det första försöket talet 0;084 och af 

det sednare 0;093. Den temligen noggranna öfverensstämmelsen 

emellan båda visar att afläsningen var riktig. Dessa tal äro dock 

tydligen mycket för stora, och angifva på detta sätt, att det före 

slagna förfarandet att bestämma ljusstyrkan ingalunda är till- 

förlitligt. 

På min anmodan hade Herr Pastors-Adjunkten HeErrun 

åtagit sig att under förmörkelsen anställa thermometer och ba- 

rometer observationer. Den ena thermometern hade svärtad kula 

och var upplagd på ett bord, hvarest den var utsatt för sol- 

strålarnes inverkan; den andra thermometern, med blank kula, var 

Ne a 

åns OR 
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upphängd i skuggan. Barometern var upphängd nära intill den 

sednare.  Observationerna anställdes hvarje 5:te minut. Ehuru 

thermometerobservationer under en förmörkelse i och för sig sjelfva 

icke kunna vara af någon synnerlig betydelse, må dock dessa här 

anföras, emedan de i någon mån bidraga till kännedom om at- 

mosferens beskaffenhet vid observationstillfället, hvilken kännedom 

är af vigt vid bedömmandet af de iakttagelser, som ofvanföre 

blifvit anförda. 

Om tiden räknas från den totala förmörkelsens medelmo- 

ment, så erhålles följande tabell öfver temperaturvariationerna. 

Thermometern med svärtad kula stod alltid högre än den andra, 

utom vid de två observationer, som anställdes näst efter medel- 

momentet, då båda thermometrarne angåfvo samma temperatur. 

Man erhåller den svärtade thermometerns temperaturangifvelser för 

ett visst tidsmoment, om det anförda talet adderas till det, som 

vid samma tidsmoment aflästes på thermometern i skuggan. 

Tiden före den totala förmörkelsens medelmoment. 

Tiden Thermometern med Thermometern med 
q blank kula. svärtad kula. 

FS PTA 0 ARNE T BERN: | EIS MENRRGR 1EL St VAT OR GS 

10 » ERNER IK UM. DES REV pä. KING ae ER SDR et de 

15 » SK TEN RAR a I FA RT PREV IRA gt 

20 » FE SEA REL: bl (CJ BN VRrD (RA DN Br Br 

25 » dr AR und ORSn TE Tile ukabiE SNR GA 

30 » dir na AO nr ns ee bysten vs 

35 NORTE RESA T DE PR a [JL OREJ? FPA ARR OARAR Se kd VÄ) 

40 » BAN VE Rya [ra fr BR El ASPA NN BS INRE Di Rn 

45 » ök eette Ile LS rit mA er bade vokalen 

50 » SNR 220 [9 0 a SRA fd EA 

55 » SRK ENERNE 2 Hl 01 Ven PAP GSE gott Se 

150 » BIE CR? ALA I IDRE NRA MN SER Je BG ff 1) 

5 » SYRE DEN 41 I 9 Tor Pag) fesrla > Kd pe 2) bd 

10 » DARKO tt dar I 

15 » PRE NIR BR T  | CTO ESS RER OR 
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Tiden efter den totala förmörkelsens medelmoment. 

Hisminuter:; sa sovitjön: : Myonsevees OO 

10 » Ende insat Aso an NANO 

45 » Hlabylae sd honlts IAN 

20 » 2 akad der dag Tha NT 

25 » KINA atornd OR bee ds NES 

30 » SKA, AUD SANNE 6 

39 » SMET RAL DE KD MN SNS EG 

MR Sif nl HON ijaTT SpEE VÄSKÖNS 

45 » IL SRA OS re VAN GS NINE EA 

50 » IV äta ORO Sf EA bre TEN IE 

55 » etter nen ÖSO ler arsa tU NNE, BISTO 

IE » FA Tr SNR HLR SA SN RY TE a a 

5 » or d2 SA LONA. ONE AI RR 

10 » AVIS GR See +3,1 

Under den totala förmörkelsen var temperaturen 15”. Minimum 

inträffade således några minuter derefter. 

Förestående thermometerobservationer angifva, att atmosfe- 

ren vid olika tidsmomenter var olika genomtränglig för solstrå- 

larné. Ehuru med ett par undantag icke några moln betäckte 

solen under förmörkelsens fortgång, kan man dock således icke 

säga, att luften varit fullkomligt klar och genomskinlig. Den 

föregående och efterföljande dagen anställdes äfven thermometer- 

observationer, hvilka jag dock anser öfverflödigt att anföra, då de 

icke lemna något bidrag till kännedom af förmörkelsen. Barometern 

visade ingen förändring under förmörkelsen. Tager man tempe- 

raturförminskningen i beräkning, så skulle häraf följa, att luft 

trycket något ökades. Vid den totala förmörkelsens början än- 

drade sig vinden från vestsydvest till vestnordvest. 

Hr ÅnGström, som i Alfvestad nära Wexiö iakttagit för- 

mörkelsen, hade insändt följande: 

»De instrumenter jag begagnade voro: En astronomisk tub 

af Dorronp, tillhörig Upsala Observatorium, med ett objectivglas 

af 25,5 paris. liniers öppning. ÅAggranderingen vid observations- 



tillfället var 45 ggr och synfältet 53". Det begagnade ocularet 

var äfven försedt med ringmikrometer, och då densamma ansågs 

kunna blifva af nytta för bedömmandet af föremålens storlek, 

blef den bibehållen. Vid en sedermera skedd uppmätning be- 

fanns dess bredd = 2',6". Tubens sökare hade jag inrättat till 

Polarisations Apparat. I ocularets ställe insattes nemligen ett 

Nicolsprisma och framför objectivet fästades en 7,43 tjock skifva, 

bestående af två qvartsstycken, hvaraf det ena vrider polarisa- 

'tions-planet åt höger, och det andra åt venster. Då detta ar- 

rangement pröfvades genom att undersöka atmosferens polarisa- 

tion, visade det sig ganska känsligt, men det hade ett fel, som 

jag först efteråt kom att gifva akt på, nemligen ett för stort 

synfält, så att jag icke kunde undersöka delar af Coronan med 

detsamma. Vidare hade jag en Chronometer ”) af BarwisE N:o 

185. Då likväl det första kontaktsmomentet förlorades till följe 

af moln, och jag, såsom ensam, icke kunde taga de inre kontakts- 

momenterna utan risk att förlora de vigtigare fenomen, som 

åtfölja den totala förmörkelsen, ur sigte, så var mig chronome- 

tern, i och för solförmörkelsen, af ringa nytta. 

Slutligen hade jag äfven några magnetiska apparater. Dessa 

voro egentligen medtagna för att komplettera de magnetiska ob- 

servationer, jag under föregående tvenne somrar anställt; men 

som tiden tillät det, ansåg jag det icke öfverflödigt att äfven 

iakttaga magnetnålens förhållande under förmörkelsen. 

Efter att hafva förutskickat dessa anteckningar om de in- 

strumentela hjelpmedel, som vid tillfället stodo mig till buds, 

öfvergår jag till sjelfva observationerna vid den totala förmör- 

kelsen, hvarvid jag i allmänhet icke kan underlåta att instämma 

i den af alla åsyna vittnen uttalade beundran öfver detta feno- 

mens stora praktfullhet. Detta, jemte den korta tiden, kan icke 

vara utan stort inflytande på iakttagelsernas noggranhet, och ofta 

gör det ens bästa föresatser, att med ostördt lugn fördjupa sig 

i fenomenets enskiltheter, vacklande. 

”) Lemnad af Hr Fabrikör SöpErsenG. 
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Helå dagen den 28, innan förmörkelsen började, var him— 

melen betäckt med strömoln, och äfven under de första två 

minuterna var solen bortskymd, men sedan klarnade det och 

fortfor så ända till förmörkelsens slut, hvarefter det åter mul- 

nade på qvällen. Jag granskade noga solskifvan så väl före som 

efter förmörkelsen, och fann densamma fri från fläckar, med un- 

dantag af tvenne: den ena, en grupp bestående af 5 mörka punk- 

ter på en ljusare något elliptisk botten och af 1” diameter; den 

var belägen nära den venstra kanten — sedd i tuben — på 

4'30” afstånd från solkanten, räknadt ifrån fläckens midt; den 

andra åter var en aflång svart punkt på motsatta sidan af sol- 

skifvan och nära brädden, på ungefär 40” afstånd. Jag har i 

Tab. V, fig. 4”) sökt återgifva dessa båda fläckar, äfvensom, i 

fig. 2, dem, som voro synliga den 6 Augusti; så väl emedan man 

deraf bäst bör kunna bedömma instrumentets relativa godhet, 

som äfven emedan de båda fläckarna voro belägna nära de punk- 

ter, der jag sedan observerade de betydligaste »protuberancerna», 

hvilket i theoretiskt hänseende kan vara af interesse. 

Den på solskifvan skarpt aftecknade månkanten visade un 

der förra hälften af förmörkelsen betydliga ojemnheter, isynnerhet 

märkbara voro fyra upphöjningar, nära hvarandra, hvilka jag 

äfven aftecknade, fig. 3. 

Då blott en liten del af solskifvan återstod, undersökte jag 

densamma i polarisations-apparaten för att se, om dess ljus vi- 

sade spår till polarisation, men fann detta icke vara händelsen, 

såsom äfven ARraGo för längesedan iakttagit. Jag nämner det 

äfven blott derföre, att man deraf kan draga den slutsats, att 

atmosferens polarisationsförmåga i riktningen mot solen var omärk- 

lig. Vidare försökte jag flera gånger — en gång älven utan 

skymglas, då jag höll den obetäckta delen af solskifvan utom 

synfältet — att följa månranden utom sjelfva solskifvan, men 

förgäfves. Likväl bör jag tillägga, att jag icke vågade fortsätta 

") Jag anmärker här, en gång för alla, att alla uppgifter äfvensom 

figurerna referera sig till solbilden sedd i tuben; således upp och 

nedvänd. 
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denna undersökning allt för nära det ögonblick, då förmörkelsen 

blef total, af fruktan att förlora de första momenterna; jag måste 

derföre lemna oafgjordt, om randen syntes straxt förut eller efteråt. 

När slutligen blott en fin rand återstod af solskifvan, bort- 

sprang på en gång ett långt stycke, 8 å 9 grader, på den öf- 

versta ändan, qvarlemnande en ljus punkt, som syntes några 

ögonblick (1 åa 2 sekunder). Straxt derefter upplöste sig äfven 

den återstående delen i 4 ljusa punkter, hvilka på samma sätt 

försvunno efter 4 å 2 sekunders synbarhet, och detta i ett 

ögonblick, hvarpå förmörkelsen blef — total. Det sist anmärkta 

fenomenet står tydligen i nära sammanhang med de förut om- 

talade ojemnheterna af månkanten. Också om man antager, att 

de ljusa punkterna varit synliga 2”, så skulle månen derunder 

flyttat sig i det närmaste 1” i båge, hvilket uttryckt i längd- 

mått gör + geogr. mil; en storhet, som månbergen vida öfver- 

stiga. Det märkvärdigaste var utan tvifvel det ögonblickliga 

försvinnandet, hvilket lemnar ett bevis till de många andra, som 

man förut eger, på att månen saknar atmosfer. 

Iakttagelserna under de följande vigtiga ögonblicken äro gjorda 

utan skymglas och röra dels Coronan, dels Protuberancerna 

a) Coronan. Färg, hvit; vid första påseende tycktes den 

hafva en svag dragning i rödt, men jag anser orsaken dertill 

vara subjectiv, härledande sig från det förut begagnade skym-- 

glaset, hvars färg stötte något i grönt. 

Utsträckning: ljusets intensitet aftog uniformt åt alla sidor 

ifrån månkanten och förlorade sig omärkligt i den mörka himla= 

grunden. En noggran bestämning af Coronans utsträckning: var 

derföre icke möjlig; att den likväl icke öfversteg tubens synfält 

och således icke uppgick till 3; af måndiametern anser jag mig 

kunna uppgifva såsom säkert. Emellertid måste dess synbara 

utsträckning äfven bero på den använda tubens ljusstyrka och 
torde således i allmänhet icke kunna uppgifvas. Någon fördel- 

ning i två eller flera ringar, någon rörelse, utskjutande strålar eller 

färgskiftningar på olika delar kunde jag icke förmärka. Tvertom 
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visade Coronan alltigenom ett stilla matt fosforiskt sken, som 

gjorde ett högst behagligt intryck. 

Concentricitet. Frågan huruvida Coronan vore concentrisk 

med solen eller månen låter af Coronan sjelf icke bestämma sig; 

får man emellertid anse de så kallade protuberancerna eller flam- 

morna äfven höra till Coronan, så torde med större visshet kunna 

antagas en concentricitet med solen än med månen. 

Polarisation. Då jag betraktade coronan genom polarisa- 

tionsapparaten, visade de båda qvartshälfterna samma färg, den- 

samma som Coronans sedd i tuben, men med liten dragning åt 

rödt. Jag slöt deraf, att ingen polarisation var för handen och 

återgick straxt till tuben, för att icke förlora ur sigte någon af 

de förändringar, »flammorna» möjligen kunde undergå. Vid när- 

mare eftersinnande har jag likväl funnit, att min observation var 

så till vida ofullständig, som jag efteråt icke med säkerhet kan 

afgöra, om det Nicolska prismat lemnades orördt eller icke. Jag 

nödgas derföre antaga det förra.; Men är Nicolska prismats prin- 

cipala sektion parallel med polarisations-planet, bli båda qvarts- 

hälfterna lika färgade, och denna färg är, då hvitt ljus begag- 

nas, violett. Så snart åter vinkelen emellan de båda planerna 

blir ett par grader, öfvergår den ena halfvan i blått och den 

andra i rödt. För frånvaron af polarisation är det således icke 

tillräckligt, att båda hälfterna hafva samma färg, de böra äfven 

bibehålla denna färg oförändrad, då prismat omvrides. Men å 

andra sidan, om ljuset hos Coronan var polariseradt. borde båda 

hälfterna haft violett färg, om den (icke sannolika) casus inträf- 

fat, att polarisations-planet och principala sektion hos prismat 

varit fullkomligt parallela. Detta var likväl icke händelsen. Jag 

anser således att den dragning i rödt, som jag observerade hos 

coronan, kom ifrån de röda flammorna och att ljuset hos coro- 

nam i sin helhet visade samma egenskaper, som tillkomma 

opolariseradt ljus. Jag behöfver icke nämna, att detta likväl 

icke utesluter polarisation hos coronans särskilta delar, t. ex. om 

polarisations-planet är antingen parallelt eller vinkelrätt emot ra— 

dien till. coronan. b) Pro- 
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b) Protuberancer. Då den sista solstrålen försvunnit, 

och jag betraktade månskifvan, visade sig straxt tre protuberan—- 

cer, närmast liknande flammor, en på högra och två på venstra 

sidan. Den ensamma på högra sidan var rätt utstående tri- 

angelformig, af de två andra på motsatta sidan var den ena 

af mycket irregulier form, krökt uppåt såsom man kan se af 

fig. 4. Fullföljandet af dessa fenomen afbröts nu på några 

sekunder, hvarunder jag betraktade coronan genom polarisations- 

apparaten; då jag sedan betraktade flammorna genom tuben, 

hade desamma märkligt ändrat utseende. Den på högra sidan 

hade försvunnit och de på venstra hade utskjutit från mån- 
brädden, likväl så, att den öfre dervid förlorat allt samman- 

hang med månkanten och var alldeles fri, med undantag att 
den genom de finaste likasom cirri var förenad med den nedre 

protuberancen, hvilken under förlängningen bibehållit sin förra 

krökta form och, smalare på midten, med en bredare basis var 

förenad med månkanten. Dess största utsträckning var nära lika 

med ringmikrometerns bredd och således = 2". Den teckning 

jag under dess beskådande, utan att likväl flytta ögat från tu- 
ben, utkastade, anser jag i sina hufvuddrag riktig och repro- 
ducerar den derföre; hvarvid 

ÅA VA [LA 

(2 

a föreställer protuberancen i början, b samma protuberance i 
slutet af den totala förmörkelsen. 

Jemte de redan nämnda protuberancerna framträdde under 
förmörkelsens gång flera andra, men alla på venstra sidan. De 

Öfvers. af K. Vel.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 7 & 8. 2 
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tvenne största voro ungefärligen af 4' utsträckning från mån- 

kanten, och den ena hade en något lutande ställning och bestod 

likasom af två lager. Slutligen visade sig längs hela kanten, 

men nedom den stora protuberancen, en hel mängd starkt ly- 

sande punkter af samma beskaffenhet som de stora »lågorna», 
blott att de voro mindre och hade ett starkare hvitt sken. De 

fortforo att synas, till. dess de på en gång försvunno med den 

första återkommande solstrålen. Se i fig. 5 ett försök att åter- 

gifva det hela. 

Gången af hela detta fenomen, försvinnandet på ena sidan 

och det allt starkare framträdandet på den andra af allt flera 
glänsande lågor, hvilka likasom aftäcktes för åskådaren i den 

mån månen framskred öfver solskifvan, tyckes på det bestäm- 

daste antyda, att de ingalunda tillhöra månen 

De vid försvinnandet af solranden synliga lysande punk- 

terna visade sig icke vid dess återframträdande. 

Tvenne åsigter torde i afseende på coronans bildning isyn- 

nerhet hafva gjort sig gällande: den ena som anser densamma 

vara ett böjningsfenomen, tillhörande månen, och den andra, som 

anser densamma tillhöra en, den egentliga fotosferen omgifvan- 

de, tunnare luftkrets, hvilken, likasom vår egen atmosfer, upp- 

lyses af solen. Observationer kunna anföras, hvilka tala för 

såväl det ena som andra antagandet. Till de förra höra coro- 

nans delning och olika färgfördelning, till de sednare synbarhe- 

ten af hela månranden och coronans polarisation. 

Väl äro färgfenomen icke en nödvändig följd af böjnings- 

fenomenet, när det lysande föremålet har en större utsträck- 

ning; men då åskådaren befinner sig inom månens slagskugga, 

så synes äfven fenomenet böra visa sig inom och icke utom 

månranden. Dessutom då de interferensfenomen, hvilka upp- 

komma vid månkanten, icke förr kunna bli synliga, än de träffa 
vår atmosfer eller åskådarens öga, hvarigenom de skulle vinna 

en utsträckning jemförlig : med: månskuggans, så är det alldeles, 

oförklarligt, huru fenomenet kan i sin helhet uppfattas af åskå- 
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darens öga och visa sig -oförändradt under den tid, den totala 
förmörkelsen ' pågår. 

Den andra åsigten har, såsom jag tror, icke något be- 

stämdt faktum emot sig; och skulle det bekräfta sig, att man 

verkligen ser: hela -månranden straxt före och efter den totala 

förmörkelsen, hvilket mina iakttagelser väl icke bekräfta, men 

också icke vederlägga, och skulle vidare coronans ljus befinnas 

vara polariseradt i olika planer, parallelt med radien, så vore 

detta två positiva bevis för åsigtens riktighet. 

I afseende på protuberancerna har jag redan yttrat, att 

jag anser dem tillhöra solen och äfven stå i närmare samman- 

hang med solfläckarne. En annan åsigt har blifvit förfäktad af 

Fave, hvilken anser dem hafva uppkommit genom hägring i vår 

egen atmosfer. Såsom skäl för denna åsigt anföres, att några 

observatörer vid förmörkelsen 1842 sett dessa flammor proji- 

cierade på sjelfya månskifvan. Detta torde likväl fordra be- 

kräftelse. Långt ifrån att jag såg någon af dessa flammor på 

sjelfva  månskifvan, så syntes den ena efter den andra fram- 

träda bakom densamma. 
Man har framhållit såsom något märkvärdigt, att det blotta 

ögat iakttager början och slutet af den totala förmörkelsen med 

nästan samma noggranhet som det väpnade ögat; emedan detta 

står i strid med den kända iakttagelsen, att ett föremål behöf- 

ver + minuts synvinkel för att tydligt kunna ses. Vore det 

också frågan om att se en del af solskifvan, hade detta reson- 

nement visserligen äfven här tillämpning, men detta är icke 

fallet. Fixstjernornas apparenta diameter är mindre än +tv', 

och ändå äro de synliga. Antingen man nu tänker sig solen 

på ett så stort afstånd att dess synliga diameter blelve t. ex. 

en sekund, eller man tänker sig på solskifvan en cirkelyta så 
liten att den vid solens närvarande afstånd blott upptager 4”; 

så blilver ljusstyrkan densamma, och mer än tillräcklig att upp- 

fattas af blotta ögat. 
Maqgnetnålens förändringar. Om också utsträckningen af 

månens slagskugga, ehuru den upptager i Sverige en bredd af 
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ungefär 25 mil, icke skulle anses nog betydlig, så sträcka sig 

de thermiska verkningarne af förmörkelsen till ett vida större 

omfång, om man besinnar att förmörkelsens storlek t. ex. i 

Rom änonu var nära 9 tum. Uppkomma således de dagliga 

variationerna hos magnetnålen genom solvärmens periodiska in- 

verkan på jordytan eller atmosferen, dit DE ta RivE isynner- 

het vill förlägga orsaken till dessa förändringar, så synes sol- 

förmörkelsen äfven böra inverka på magnetnålen. Emellertid 

visade sig i declinations-nålens förändring icke något spår till 

en sådan inverkan; väl minskades declinationen under första hälf- 

ten af förmörkelsen omkring 30”, men då denna förändring öf- 

verensstämmer med den dagliga rörelsen hos nålen, och den- 

samma sedan icke återtog sitt förra läge, så kan förändringen 

icke tillskrifvas förmörkelsen. 

Vindriktning. Under dagen var vinden starkt vestlig. 
Straxt före den totala förmörkelsens början ändrade den sig och 
blef, enligt uppgift, sydvest; den återtog sedan sin förra rikt- 

ning. Några fotometriska försök var jag icke i tillfälle att an- 

ställa; det enda jag i den vägen kan anföra är att, då jag 

under ögonblicken af den totala förmörkelsen flyttade ögat från 

tuben för att taga reda på ett hvitt papper, som jag hade lig- 
gande framför mig på det svarta bordet, jag icke kunde ur- 
skilja detsamma.» 

Hr Mag. Wiemer, som i Borås observerade förmörkelsen, 
hade deröfver meddelat följande: 

»De instrumenter, som jag medförde från Stockholm, voro: 
ett teleskop efter GreGorys konstruktion, tillhörigt Kongl. Ve- 
tenskaps-Åcademien. Instrumentet, till hvilket tvenne okularer 
hörde, åstadkom med det ena af dessa 300 gångers och med det 
andra 138 gångers förstoring; det visade föremålen rättvända. 
En större kikare med 32 gångers förstoring, som äfven visade 
föremålen rättvända; den tillhörde Kapten HöGrrupr. Naviga- 



— 203 — 

tions-Skolan i Stockholm tillhöriga instrumenter voro: en chro= 
nometer af Dest N:o 1592; två thermometrar, den ena att 

begagnas i skuggan och den andra emot solen, en resbarome- 

ter med 0,002 engelska tums afläsning och en reflexionscirkel 

med 5 tums diameter af Pistor och Martins. 
Dessa instrumenter uppställdes vid middagstiden den 28 

Juli i den vid södra tullen belägna Annelunds park, under det 

att täta cumulusmoln i stark fart drogo öfver himmelen och 

lemnade endast några få fläckar så fria, att azuren derigenom 
kunde visa sig. När det ögonblick nalkades, då förmörkelsen 

skulle taga sin början, voro molnen i trakten af solen på några 

ställen så tunna, att hon stundom visade sig igenom dem, men 

stundom helt och hållet bortskymdes, hvilket sednare var fal- 

let vid första yttre kontakten mellan solen och månen. Ki- 

karen var fästad såsom sökare på det mer förstorande re- 

flexionsteleskopet, så att ögat blott behöfde flyttas några tum 

för att ombyta instrument. Med dessa två instrumenter följde 

jag förmörkelsens fortgång. Före totala förmörkelsen visade sig 

månkanten 5—6 grader utom  solskifvan, hvilket dock icke 

kunde upptäckas efter densamma. Något annat af vigt obser- 

verades icke före totala förmörkelsens början. Men då solens 

obetäckta kant genom teleskopet med den största (300 gångers) 

förstoringen syntes såsom en finare tråd, tycktes denna tråd lika- 

som springa sönder i små, hvitglänsande och rörliga perlor, hvilka 

straxt slocknade och försvunno. De tycktes härleda sig från 

ojemnheter i månkanten. I samma ögonblick var glorian full- 

ständig. På det ställe, der solens sista strålar försvunno och 

diametralt deremot, visade sig tätare och divergerande strålar; 

men någon delning i koncentriska ringar af glorian kunde icke 

förmärkas; ej heller kunde dess yttre gräns bestämmas, eme- 

dan ljuset småningom aftog med afståndet från månens periferi. 

Ljuset vid månkanten var i flera punkter mera intensivt än på 
den öfriga periferien; från dessa punkter utgingo längre strålar. 

I början af den totala förmörkelsen sökte jag förgäfves öfver 

hela månperiferien efter de bekanta röda taggarna. Dessa 
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visade sig först efter nära 2 minuters förlopp, och tycktes 

likasom småningom utveckla sig, på månens högra kant, så att 

tidsmomentet, då de först framträdde, icke kunde nogare be- 

stämmas. Den största taggen, som satt ungefär 30” nedom 

den genom månens medelpunkt gående horizontallinien, visade 

sig först, och derefter två andra, den ena vid samma horizon- 

tallinie, och den andra ungefär 40” ofvanom densamma. Alla 

tilltogo i storlek under förmörkelsens fortgång. 2”5',9 efter to- 

tala förmörkelsens början eller 4746',5 före dess slut upptog 

den större upphöjningens längd jemt halfva distansen emellan 

de två närmaste parallela håren, som voro insatta i teleskopets 

okular. Vinkeln emellan dessa hår uppmättes och befanns vara 

116”; hvaraf taggens längd således var 58”. För öfrigt var 

han jembred, utom i yttersta ändan, der han var mycket bre- 

dare och böjd nedåt. De öfriga taggarna voro mycket kor- 

tare, men hade bredare baser. Deras färg var ljusröd och 
omgifven af hvitt ljus. 

Enligt chronometern, som visade medeltid efter Stockholms 

Navigations-Skolas meridian (185 Ost från Greenwich) var 

tiden 
vid första inre kontakten =228?4'20"39:,4 

vid andra » » = 24. 138 

Den sista yttre kontakten observerades med den mindre tuben 

5'22”37',9 och derefter med teleskopet, som då förstorade 138 
gånger, 5'22”505,2. 

Härvid får anmärkas, att en slöja af gerolnskädliga moln 

under hela tiden var framför solen. 

Några pålitliga observationer för bestämning af ortens läge 

kunde i anseende till den mulna väderleken alltifrån den 26 

till och med den 29 Juli icke erhållas. 

Förtjensten af de meteorologiska observationerna tillkommer 

Kapten L. Incrrotz, Löjtnant A. F. Gyntrenram, Apothekare Re- 

ping och Studeranden E. W. Psianpver, bvilka medföljde från 

Ulricehamn och uppöfvade sig, så att de fingo fullkomlig vana 
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vid dessa observationer. Löjtnant GYLLEnram observerade chro- 

nometern och tillsade, när den fattades 20" i fullt 5”. Då ti- 

den blef fullt 5”, afläste alla i samma ögonblick hvar sitt in- 

strument. Kapten InGerotz hade på sin lott thermometern i 

solen, Apothekare REpinG thermometern i skuggan och PsIitan- 

DER barometern med sin thermometer. Dessa iakttagelser för- 

glömdes icke under den totala förmörkelsen, då tiden för en 

observation inträffade. Den första observationen skedde, då chro- 

nometern, corrigerad för dragning, visade 2'48”37',3 och den 

sista 5'38”37'3. Doctor J. Svepomarx anställde äfven thermo- 
meterobservationer med en spritthermometer, hvar 10:de minut, 

hvars resultater äfven här medfölja: 

Therm. mot Therm, i Barom. med sin Sprit- 
solen. skuggan. thermometer. therm. 

248"37,3 159 46",9 29471 19”,6 47”,0. 
46,0 16,5 DAN 18,7 

18, 16,7 29,467 18,3 16,5. 

46,9 16,7 » » 18,6 s 

16,0 16,5 » » 18,7 416,3. 

16,4 16,6 » » 18,5 

16,1 16,5 » » 18,2 16,0. 

15,8 16,4 » » 18,3 

15,9 TOA VED 18,2 16,0. 

15,9 16,3 » » 18,0 

ITA 16,4 » » 18,1 14,5. 

10:77 16, » » MES 

47,5 16,4 » » 47,9 14,3. 

15,6 16,3 » » 18,2 

16,2 16,4 » » 18,0 14,0. 

14,9 16,0 » » 18,0 ; 

14,7 15,0 » » 17,2 440. 

A4A 14,2 » » 16,7 

13,9 4140 » » 16,3 15,0. 

140 — för mörkt 29,463 A 5,7 

132 4 3,6 OR) | D,4 4 D,5. 
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Therm. mot Therm. i Barom. med sin Sprit- 
solen. skuggan. thermometer. therm, 

43” ,0 132 29457 14”,8 15555. 

13,4 13,0 » » 14,7 

43,9 13,0 29,450 14,7 15,5. 

44,8 13,5 » » 148 

16,4 140 DAD 15,3 15,5. 

472 15,0 0 16,1 

107 15,9 » » ATA 

45,5 15,9 » » 17,4 

16,1 16,0 29464 16,9 
45,9 16,1 » » 17,5 

— 46,2 DAD 17,6 

15,4 16,2 294714 17,6 

15,6 16,4 » » 17.6. 

De betydliga förändringar, som isynnerhet thermometern mot 
solen undergick, härledde sig derifrån, att solen stundom visade 

sig och stundom försvann. j 

Molnen, som förut varit cumuli, öfvergingo under totala 

förmörkelsen till strato—cirri, och vinden, som i början var stark 

och vestlig, minskades i samma mån, som förmörkelsen tilltog, 

så att det blef nästan lugnt under den totala. Molnen under 

solen fingo en gul färg, som liknade gula färgen i solspectrum, 

men var något mattare. Åzuren fick en egen högblå färg. På 

de få ställen, som voro fria från moln, visade sig stjernor med 

klart sken. Så syntes emellan molnen en stjerna, som tillhörde 

stora björnen, och en annan till höger om solen; huruvida den 

sednare var Venus eller Pollux, kunde icke afgöras, då hon vi- 

sade sig ensam på en ganska liten” fläck, som var omsluten af 
tjocka moln. Andra personer hade sett flera stjernor på andra 

ställen af himmelen. Efter totala förmörkelsens slut visade sig 

en stor solgård.» 

FREE NE 



—- 207 — 

Hr Mag. Berciws, som till station valt Gyllenfors bruk i 
Småland vid Nissa-ån gent emot Gislaveds gästgifvaregård, hade 

insändt följande berättelse derom: 

»Jag ankom till stället den 26 Juli på förmiddagen. De 
instrumenter, som jag medförde, voro: en chronometer af Sö- 

DERBERG, en sextant af LittMAN, båda tillhöriga Navigations- 

Skolan i Stockholm, en god engelsk tub med 25,7 gångers ag- 
grandering, en terrestertub af Litrman med 21 gångers aggran- 
dering, en aneroid-barometer och tvenne thermometrar, af hvilka 
den ena befann sig på barometern. 

En beständigt mulen himmel och regnig väderlek hindrade 
mig att göra några sextantsobservationer, och jag nödgades der- 

före att uppskatta min stations läge, som antogs till 5740” 
nordlig latitud och 420" longitud, vestligt från Stockholm. 

Egaren af bruket, Brukspatron ÅBJörnson, anskaffade med 

ovanlig beredvillighet det biträde, som behöfdes för förberedel- 

serna tili observationerna, för hvilkas anställande en instängd, 

jemn slätt framför brukets hufvudbyggnad valdes, hvarifrån man 

hade en fri utsigt åt alla sidor. De båda regniga dagarna, som 

föregingo den 28 Juli, användes, dels att göra barometer- och 

thermometer-observationer, dels att inöfva mina medhjelpare. 

Brukspatron ÅsJörsson hade åtagit sig att under förmörkelsen 

afläsa barometern och den derpå befintliga termometern. Bruks- 

inspektor Hörner afläste den andra thermometern, som var ut- 

satt för solstrålarna, och en Bruksbokhållare ÅGreEn räknade 

högt sekunderna på chronometern. 

Jag observerade med den engelska tuben, bredvid hvilken 

den Littmanska var uppställd, men denna sednare användes icke 
under den totala förmörkelsen. Skymglas begagnades blott vid 
början och slutet af förmörkelsen. 

Den 28 Juli regnade det på förmiddagen åtskilliga gån- 

ger. Då likväl molnen kort efter middagen något skingrade 
sig, nedfördes instrumenterna till den för observationerna be- 

stämda platsen. Större molnfria fläckar började nu att upp- 



komma här och der på himmelen, och solen visade sig då och 
då emellan molnen. 

Vid förmörkelsens början var solen bortskymd af moln. 

2:57" kom solen fram ur molnen, och månen hade då 

framskridit &; på solskifvan. 

Kort derpå betäcktes solen af ett mörkt moln, hvarutur 

den åter framkom 34830”. Under hela den återstående tiden 

af förmörkelsen var den solen omgifvande delen af himmelen 

klar och fri från moln. 

När månens och solens östra ränder voro blott en fjerde- 

dels tum aflägsna från hvarandra, visade sig, på den ännu obe- 

täckta delen af solen, likasom svarta fransar, och nyss före den 

totala förmörkelsen förenade de likasom med smala band, öfver 

den ännu synliga menisken af solen, månens och solens ränder. 

 355'4”,6 började den totala förmörkelsen, och månen om- 
gals ögonblickligen af en hvitgul gloria, som i början af den 

totala förmörkelsen hade en större bredd på den östra sidan än 

på den vestra, men mot slutet deraf en större bredd på vestra 

sidan, och således var koncentrisk med solen. Intensiteten hos 

ljuset i glorian var störst närmast månens omkrets, men aftog 

hastigt med afståndet derifrån. Glorian, var på yttre sidan var 

icke skarpt begränsad, utan utsköt svagt lysande strålar rundt- 

omkring i solradiernas riktning, hvilka strålar kunde följas med 

ögat ända till ungefär 45 minuter från månranden. 

Så snart den totala förmörkelsen börjat, bortvände jag icke 

ögonen från tuben, utan höll dem oafbrutet fästade på månens 

omkrets, i förmodan, att jag skulle varseblifva sådana från må- 

nens omkrets utskjutande flammor, som jag hade tillfälle att se 

i Wien vid den totala förmörkelsen den 7 Juli 1842. I bör- 
jan af den totala förmörkelsen sökte jag likväl förgäfves efter 
någon dylik företeelse, utan fann månen endast omstrålad af 

den hvitgula glorian. 3'57'54”,5 syntes först i Å (se närstå- 
ende fig., som framställer företeelsen sådan, som den visade sig 

: omvändande tub) eller nära den punkt, der den första strå- 



len af solen efter den totala förmörkelsens slut skulle fram- 

bryta, en i eldrödt ljus starkt lysande punkt, som mer och 

mer utvecklade sig och höjde sig slutligen till formen af en 

från. månranden utskjutande upptill spetsig och krökt tand med 

skarpt begränsade kanter, hvars höjd öfver månranden, när den 
var störst, uppmättes till omkring 2 minuter, derigenom att den 
fördes emellan två af de i tuben befintliga horizontela håren. 

Till färgen var den ljusröd och fullkomligt lika de 1842 i 
Wien observerade flammorna, men till sin form och storlek helt 
olik dessa, som till sin bredd voro mer än dubbelt större, med 
ojemna och inskurna sidor, och upptill hade nästan samma bredd, 
som nedtill, samt ej slutade i en spets, såsom denna. Dess 
bredd vid basen uppskattades till ungefär 30 sekunder. 

3'5819” uppkom nedanför A (i omvändande tub) flere i 
samma eldröda ljus lysande punkter, af hvilka den i B små- 
ningom utvecklade sig och antog samma form och utseende, 

som den i A, men blef, när den var fullbildad, vid basen blott 

hälften så bred, som den förra och uppnådde endast en höjd af 
en minut. Den hade samma färg, som den förre och liknade, 
liksom denne, en spetsig, upptill krökt tand. Ofvanför A (i 
omvändande tub) uppkom äfven, likasom nedanföre, lysande 
punkter, och 3'58'25” höjde sig i punkten C en tand, som nyss 
före den totala förmörkelsens slut hade uppnått alldeles samma 
form, utseende och storlek, som den i B. 
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3'58'46”,5 frambröt åter emellan punkterna C och B för- 
sta strålen af solen. 

Slutet af förmörkelsen inträffade 4'47'44”.6. 

SöpersBErRGs chronometer går stjerntid och var vid förmör- 

kelsens början 2610” stjerntid efter Stockholms medeltid. Dess 
dagliga dragning var +2”,69 (den fortade 2”,69). 

Öfriga iakttagelser under förmörkelsen voro: 

På himmelen: Såsom ofvan är nämnt ljusnade himmelen mer 

och mer, ju närmare tiden för den totala förmörkelsen nalkades, 

så att under densamma den solen närmast omgifvande delen var 

fullkomligt klar, och de på den öfra delen af himmelen återstå- 
ende molnen hade antagit ett tunnt och strimmigt utseende, under 

det tjocka moln ännu stodo qvar vid den nordliga och nord- 

vestliga horizonten. Redan förr än den totala förmörkelsen bör- 

jade, visade sig en stjerna på något afstånd östligt från solen, och 

när den totala förmörkelsen inträdt, framtindrade en annan på 

kort afstånd vestligt från solen, och några andra visade sig här 

och der på himmelen, allt för det obeväpnade ögat. Man hade 

räknat sju till åtta stjernor. Den klara delen af himmelen antog 

under den totala förmörkelsen en ovanligt vacker och genom- 

skinlig färg, och dess utseende jemte de tid efter annan från 
densamma framblixtrande stjernorna gjorde på betraktaren ett 

ovanligt storartadt intryck. 

I nordnordost och sydsydvest visade sig under den totala 

förmörkelsen likasom en morgonrodnad eller daggryning, som 

uppkom genom solstrålarnas reflexion från de delar af atmos- 

feren, som lågo utom gränserna för månskuggan. 

På jorden: Nio minuter före början af den totala förmör- 

kelsen började en skarp vind att blåsa. 

Vid den totala förmörkelsens början syntes på marken vall- 

ningar, likasom af vågor. En och samma våg var i början 

gulaktig, blef sedermera rödaktig och slutligen grå till färgen. 
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Meteorologiska observationer den 28 Juli. 
Termometern 

Tiden. 

2:57 

3'5y 

56 

57 

4 57 

Barometern. 

T56mm 2 
6,0 

6,0 

6,0 

5,8 

på barom, 

20,3. 

46,5. 

16,4. 
16,0. 

16,9. 

Thermometern, som var utsatt för solstrålarna aflästes (ku- 
lan var osvärtad): 

Tiden. 

2:57 

2 NR 

74 

12 

47 

22 

| 

32 

37 

42 

hk] 

2 

55 

56 

57 

58 

Term. 

15”,9. 

16,0. 

15,9. 

15,4. 
16,4. 

18,3. 

16,7. 

15,8. 

15,3. 

15,0. 

Ad, 

14,7. 

14,5. 

14,5. 

14,4. 

14,2. 

Tiden. 

359 

4 0 

Term. 

14202. 

14,0. 
13,9. 

13,9. 

14,0. 

1400. 

14,5. 

14,8. 

45,7. 

16,3. 

16,5. 

16,5. 

16,2. 

16,0. 

46,0.» 

Hr Waiimark anförde angående sina iakttagelser följande: 

»Till  observationsort valde jag Strömstad, dels emedan 

denna stad ligger i grannskapet af centrallinien för den totala 

förmörkelsen, och någon annan med erforderliga instrumenter 
försedd observatör mig veterligen icke var att påräkna å den 

22 mil långa sträckan mellan Marstrand och Christiania, från 

hvilka städer Strömstad ligger på ungefär lika afstånd, dels 



— 212 — 

emedan jag :ernade äfven för annat ändamål uppehålla mig i 
sistnämnde stad någon tid före och efter förmörkelsen. 

Ett af hufvudändamålen för de iakttagelser jag ernade an- 

ställa var att uppmäta det relativa värme, som den mer eller 

mindre synliga delen af solskifvan kunde komma att utstråla vid 

olika tidsmomenter från förmörkelsens början till dess slut, och 

hade jag derföre försett mig med en Thermomultiplikator jemte 

Galvanometer med för ändamålet lagom afpassad känslighet, så 

att, i händelse af klar himmel, en god observation kunnat er- 

hållas åtminstone hvar tredje minut; vidare med en Aktinometer 

(känslig thermometer, sittande inuti ett lufttomt glasrör), en liten 

känslig vanlig Thermometer att sätta i skuggan, dock helt nära 

Aktinometern, en Thermometer med större kula att placera i 

skuggan af huset samt en Chronometer (SöperszErG N:o 266). 
För åtskilliga andra observationers anställande var jag derjemte 

försedd med en Tub af 41”” öppning, 61 fokaldistans, 87 
minuters synfält och 27 gångers förstoring, med anbragt hår- 

mikrometer och en liten provisionel positionscirkel, flera skym- 

glas, Polariskoper, Barometer, Sextant med qvicksilfverhorisont, 

m. m. 

En vecka före förmörkelsedagen infann jag mig 1 Ström- 

stad och inrättade der mitt observatorium för förmörkelsen, så 

godt sig göra lät, en trappa upp i ett trähus beläget 2,50 båg- 

sekunder i söder, och 0,37 tidssekunder i vester från kyrkans 

torn. De astronomiska observationerna för undersökning af chro- 

nometerns stånd och gång, samt af ställets latitud skedde å an- 

dra dagar i kyrkans förhus. Väderleken var likväl icke till- 

räckligt gynnsam före förmörkelsen att göra de förberedande 

observationer jag önskat kunna anställa. 

Vid förmörkelsetillfället hade Akademiens Ledamot Hr Björ- 

LING äfvensom  Bergseleverna Hrr Sjögren och Suger godheten 

att vara mig behjelpliga. 

Ehuru den föregående delen af dagen, den 28 Juli, varit 

mer och mindre mulen, och föga hopp var att erhålla klar him— 

mel under den så efterlängtade tilldragelsen, börjades likväl de 
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thermiska och barometriska observationerna vid pass + timme 

före den första, och fortsattes till inemot + timme efter den 

sista yttre kontakten; i anseende till fortfarande moln, ehuru i 

allmänhet tunna, förlorade dessa iakttagelser tyvärr allt annat 

atmosferens större eller mindre klarhet vid tillfället; hvarföre jag 

värde, än att de möjligen kunna gifva ett närmare begrepp om 

ock inskränkte mig till allenast ett ringare antal dylika obser- 

vationer, hvilka jag dock anhåller att få anföra i samband med 

de öfriga, som möjligen kunna vara af större interesse. 
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Vinden hade hela tiden varit sydvestlig. Inga band eller 

perlor syntes å den sista qvarblifna delen af solskifvan; slut- 

ligen återstod endast en liten ljus punkt, som ögonblickligen 

försvann. 

B.  lakttagelser under den totala förmörkelsen. 

Tidsbestämmelser. 

Första inre kontakten kl. 4"417”59+5 Chron. tid (god obs.) 

Andra » » 21 17,5 » kb RR 

Totala förmörkelsens längd 37180. 

Coronan. Om den fanns före första inre kontakten kom 

jag ej att uppmärksamma, men då jag några sekunder derefter 

åter såg i tuben var coronan fullbildad sådan som den seder- 

mera förblef allt intill solljusets återkomst. Den utgjorde en 

fullkomligt cirkelrund ring, i kontakt och koncentrisk med må- 

nen, upptagande i bredd vid pass + af dennas diameter. Dess 

ljus var något aftagande utåt; någon bestämd delning af ringen 

i en inre med starkare och yttre med svagare ljus kunde jag 

icke förmärka. Några utgående strålar syntes icke, än mindre 

någon rörelse i coronans ljus, hvars intensitet var temligen svag, 

så att ögat säkert skulle hafva kunnat fördraga ett många gån- 

ger starkare sken. Färgen var hvit, möjligen något dragande 

i gult. 

För att undersöka huruvida coronans ljus var polariseradt, 

begagnade jag ett AraGcos polariskop, hvari jag inrigtade coro- 

nans hela ring; denna syntes då färgad hel och hållen, och 

det med samma färg, som likväl ändrade sig allt efter som 

polariskopet vreds omkring sin axel. Då det dubbelbrytande 
prismats principalsektion innehade det ena eller andra vertikala 

läget, syntes den i båda fallen yttre bilden grön och den inre 

röd, och då nämnde sektion var horizontel, syntes den yttre 

bilden röd och den inre grön, hvaraf följer att polarisations- 
planet var vertikalt mot observationsortens horizont. — (Härvid 

bör 
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bör jag likväl icke lemna oanmärkt, att den, som förde an- 

teckningarne, uraktlät, till följe af ett missförstånd, att göra dessa 

så fullständiga, att af dem kan afgöras, om polarisationsplanet var 

vertikalt eller horizontelt, men, enligt hvad vi efteråt med nära 

full tillförsigt erinra oss, var det förra händelsen). — Huruvida 

månskifvans svaga ljus var polariseradt, glömde jag att särskilt 

söka utröna, men om så varit förhållandet är jag öfvertygad, 

att det skulle hafva fästat min uppmärksamhet. Den för öfrigt 

så missgynnande omständighet, att solen under hela tiden var 

mer eller mindre betäckt och omgifven af moln, kom likväl nu 

särdeles väl till pass, enär dessa fullkomligt hindrade, från vår 

atmosfer möjligen härflytande, polariseradt ljus att blanda sig i 

fenomenet. Också kunde, oaktadt allt mitt bemödande, ej min- 

sta tecken till polariseradt ljus varseblifvas i månens grannskap. 

Den bekante fransyske Astronomen Mauvars yttrar om sina 

iakttagelser vid 1842 års totala förmörkelse: »Pendant l'eclipse 

totale jai dirigé sur la Lune et sur la couronne le polariscope 

dit de Savart, et jai vu les bandes irisées. Le maximum d'in- 

tensité correspondait å la position horizontale de ces bandes; 

elles étaient tresvives sur la couronne et au delå; elles parais- 

sent moins prononcées sur la Lune méme.  Cependant on les 

voyait distinetement.» (Annuaire pour lan 1846 par le Bu- 

reau des Longitudes p. 404). Af denna uppgift kan man rö- 

rande polarisationsplanets läge, om jag icke allt för mycket miss- 

tager mig, visserligen allenast sluta, att detta plan var antingen 

horizontelt eller vertikalt, men emedlertid torde af Mr Mauvais' 

och mina iakttagelser å coronan i sin helhet, med temligen stor 

sannolikhet, kunna dragas den slutsats, att jordatmosferen har 

åtminstone någon del i coronans bildning. Innan öfriga ob- 

servatörers iakttagelser hunnit blifva offentliggjorda, synes det 

likväl vara för tidigt att söka försvara den ena eller andra af 

de allmänt kända, mycket omtvistade hypotheserna om coronans 
uppkomst; jag anhåller derföre att i stället få öfvergå till det 

andra icke mindre märkvärdiga ljusfenomenet, nemligen 

Öfvers. af K. Vel.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 7 & 8. 3 
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De röda skenen vid månkanten, kända under namn af 

lågor, knölar (protuberancer) o. s. v. Som bekant, bafva dessa, 

som först uppmärksammades år 1733 af Lector Wasemiws i 

Göteborg, och som vid derefter inträffade solförmörkelser blif-- 

vit iakttagna, väckt ett allt mer tilltagande intresse. 

Kort efter den totala förmörkelsens inträde varseblef jag 

straxt ofvanföre (sedt i renverserande tub) den punkt på må- 

nens kant, der solljuset sedermera utbröt, ett sådant sken, 

liknande till form en ljuslåge, af svag purpurfärg, utåt afta- 

gande i intensitet och gående mera åt hvitt. Kanterna voro 

icke särdeles skarpt begränsade. Yttre ändan var obetydligt 

böjd uppåt. Skenets största höjd utgjorde 0,40 af ett hår- 

afstånd i tuben eller 13 minut. Största bredden utgjorde vid 

pass + af höjden. Omkring + minut före solljusets framkomst 

befanns nämnde sken eller låge hvila midt på en purpurfärgad 

bas af betydlig utsträckning efter månkanten och med bågformig 

yttre contour, krusad af vågor, hvilka aftogo i höjd till för- 

svinnande vid månkanten, så att hela figuren då bade ungefär 

det utseende som å Tab. VI, fig. 4 föreställes, der ÅB ut- 

märker månens kant och C dess medelpunkt. Ehuru jag icke 

medhann att göra någon mätning å basen, vågar jag dock upp- 

skatta lågens och basens gemensamma höjd till 2 minuter: 

Basen hade ett särdeles vackert utseende, liknande ett böljande 

purpurfärgadt eldhaf, som tilltog i skönhet och intensitet, allt 

efter som solljuset synbart nalkades, men i samma ögonblick, 

som solljuset framblixtrade, försvann hela detta vackra fenomen. 

Äfven förut hafva, som bekant, ungefär lika höga utskott, 

äfvensom låga bågformiga upphöjningar med vågformig yta blif- 

vit iakttagna, men något så beskaffadt fenomen som detta, der 

från denna låga och breda bas utgått ett jemförelsevis ganska 

högt utskott, har mig veterligen ej förr blifvit anmärkt. Denna 

lilla iakttagelse utgör likväl allenast ett enda bland de många 

fakta, som, först sedan de hunnit blifva samlade, möjligen torde 

kunna gifva någon anledning till förklaringen af skenen vid 

månkanten. Ett fenomen, som synes visa sig i flere hänseen- 
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den olika vid hvarje särskilt förmörkelse, och då olika på olika, 
om ock från hvarandra icke särdeles aflägsna, orter, ja, till och 

med uppfattas något olika af särskilta individer på samma ställe, 

ett sådant fenomen, som dertill så sällan får skådas, och då helt 

hastigt, torde ännu ej så snart blifva tillfredsställande förklaradt, 

om ock mer och mindre rimliga hypotheser redan finnas; un- 

der sådana omständigheter torde jag vara ursägtad, om jag, åt- 

minstone för närvarande, inskränker mig att blott hafva anfört 

den enkla iakttagelsen. 

Månens utseende. Månskifvan var mörkt grå, liknande 

den omgifvande mörka, lätt molnbetäckta himmeln. Någon del 

af månens skifva syntes ej utom solen. Några ljuspunkter eller 

annat anmärkningsvärdt å månen kunde ej förmärkas. 

. Ljusets intensitet. Å titelbladet i Nautical Almanac (re- 

kommenderadt vid dylika tillfällen af Sir Jomn HerscnHer m. fl.) 

kunde Hr BjJöruing läsa alla stilar tydligt med undantag af de 

närmast minsta, hvilka endast med möda kunde igenkännas, och 

de aldra minsta, som ej alls kunde urskiljas. Moln äfvensom 

instängd lokal tilläto oss icke se några stjernor, som dock, ehuru 

till ett mycket inskränkt antal, lära varit sedda af åtskilliga 

personer, som voro ute på fältet. 

Himmelns utseende. Den del af himmeln, som från min 

observationslokal kunde öfverses, var gråaktig. Åtskilliga per- 

soner, som varit ute på omgifvande berg, berättade hurusom de 

sett de vackraste färgskiftningar å himmeln, månskuggan i sin 

hastiga fart utöfver jordytan, äfvensom straxt före och efter den 

totala förmörkelsen, en solgård (halo) med regnbågens färgor. 

Hvad den sistnämnda beträffar, är den naturligtvis ett sekundärt 

fenomen till följe af den oklara himmeln, ett fenomen, som emel- 

lertid säkert skulle ses ganska ofta, om ej det starka solljuset 

förtoge solgårdens svaga sken. 

Inverkan på menmiskor, djur och vegter. Oaktadt vi DR 
NEON Bun VX 

icke hade fullkomligt klar himmel, syntes dock alla menskliga 

åskådare vara i hög grad förtjusta af det storartade skådespe-; VR 

let, och ehuru jag föresatt mig att vid detta tillfälle endast. "4" 
fd Än 
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vara observatör, förtog dock den hänryckning, hvari jag ovill- 

korligen blef försatt, en god del af den erforderliga besinnin- 

gen, så att flera observationer, såsom de å positionsvinklarna 

m. fl., misslyckades, andra afglömdes helt och hållet. 

De iakttagelser, åtskilliga personer å stället gjort å djur 

och vexter, har Hr BJörting haft godheten lofva insamla och 

berättelse derom till K. Akademien insända. Jag iakttog endast, 

att de gråsparfvar, som samlat sig på takåsen å ett närbeläget 

hus, genast flögo bort, så snart solljuset tändes, då äfven en tupp 

och några kycklingar, hvilka under förmörkelsen varit alldeles 

tysta, vid ljusets nytändning tillkännagåfvo sin glädje på deras 

kända sätt. 

C. Efter den totala förmörkelsen kunde i anseende till 
moln, som mer och mer skymde solen, inga iakttagelser af 

värde ske. Sista yttre kontakten kunde icke iakttagas, emedan 

solen då icke syntes med någon skarp gräns. För fullständig- 

hetens skull fortsattes likväl de meteorologiska observationerna, 

som jag af samma skäl torde få anföra. 

Aktino- Lilla Stora  Barom. red. 
metern. Therm. = Therm. = till +162. Ofriga iakttagelser. 

kl. 424" 4 459,0 + 1594 + 1428 163"4.| med eden, 
Vinden svag. 

JA FIHA bar TÄRNA TOÖR 9. 

44 457 15,5 4150 762,9. Molnen tilltaga i tjocklek. 

54 461 156 15,0 7629. Vinden ännu lugnare. 

50: 164 FIS VAD, 762 

1arnage 10 NGA FN 
Det ljusnar allt mer, men 

ingen skarp gräns sy- 21 ARAGORN 
nes å solen. 

JE YONG PTT NFO: 

Vinden har fortfarande varit sydvestlig. 

Hvad beträffar ofvan antecknade tidsmomenter, så har jag, 

för att finna den korrektion, de skola undergå, gjort korrespon=- 

— VV 

PERSER IEg NI RIE 
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derade solhöjdsobservationer — då ett medfördt noggrannare in- 

strument tyvärr icke kunde begagnas — med en liten af NatrnE 

förfärdigad sextant af visserligen allenast 3 tums radie, men å 

hvilken jag likväl kunde med stor säkerhet uppskatta åtmin— 

stone 10” af den uppmätta vinkeln. I anseende till missgyn- 

nande väderlek kunde middagsmomentet likväl ej erhållas med 

någon tillförlitlighet förr än nedanstående dagar, då chronome- 

terns korrektion till medeltid vid den lokal, der observationerna 

å solförmörkelsen skett, var: 

Con. då otkektion) ” ObervätiöRer- 
Tas 025156. (0 -Par.) 

Ne ES SEEN Ka TRE 00. — (9-0:0.) 
NES VSURRAR Ng TS (105 0:0.) 

Då chronometerns medeldragning från medlet af Juni till 

medlet af Juli varit —I',16 under ett dygn, så anser jag 

+ (27”51,6 — 27"58'1) =—1",30 vara det värde å dagliga drag- 

ningen, som för beräknandet af chronometerns korrektion vid 

förmörkelsetillfället bör begagnas, och blir då nämnde korrektion 

vid första yttre kontakten . >. . - —2T"4T'8 
vid totala förmörkelsen . , . . . —227 47,9 

hyadan v) Ilse. 
första yttre kontakten inträffade. . kl. 2"47"28',7 

totala förmörkelsens början ». + .- » 350 11,6 

d:o d:o slätt): Anker PB 

I afsigt att bestämma ställets tidsskillnad från Stockholm, 

observerades visserligen chronometerns stånd och gång före afresan 

från Stockholm, dess stånd i Göteborg äfvensom dess stånd och gång 

vid Strömstads kyrka, och repeterades samma sciakttagelser före, 

under och efter återresan, och för att finna latituden gjordes en 

mängd cirkummeridian-höjdobservationer, men då jag vid åter- 

komsten hit till Stockholm hade lyckan att från Ehefen för To- 

pografiska Corpsen erhålla på noggranna geodetiska mätningar 

grundade uppgifter, anser jag mig endast böra här anföra dessa, 

enligt hvilka geografiska läget al Strömstads klockstapel är: 



Latitudssimsyguov. I sovnvikåede (ÖBA26'UK0S 
Tidsskillnad i vest från Skonkbjle Okbevntbjlre 27"382'40 

till följe hvaraf läget af den lokal, der solförmörkelsen af mig 

observerades, är: 

| br LTS far ne ONA SYSKON SEN SOT 
Tidsskilnad i vest från Stockholms Olkervarorkt 27'32”,5.» 

Herr Professor J. M. ÅGaron, som i Marstrand iakttagit 

förmörkelsen, hade insändt följande meddelande: 

»Observationen gjordes på en af fästningens bastioner med 

en Plössl'sk dialytisk tub af 37 liniers öppning, 34 tums fo- 
kaldistans, 50 gångers förstoring och 40 minuters fält. Him- 

len hade under hela förmiddagen varit mulen, men vid mid- 

dagstiden började den klarna upp, och var vid immersionsögon- 

blicket temligen molnfri, så att detta med noggranhet kunde 

observeras. I mån som förmörkelsen framskred, samlade sig 

de förut spridda molnen allt mer och mer, så att en half tim- 

ma efter förmörkelsens början sväfvade lätta skyar tid efter an- 

nan öfver solen. Under hela tiden månranden syntes på sol- 

skifvan, kunde jag tydligen urskilja berg och dalar på den- 

samma. ” En mindre, oval solfläck observerades något nedanom 

den punkt, der partiela förmörkelsen borde sluta, omkring 1" af- 

lägsen från kanten, vid b, Tab. VII, fig. 1. Omkring 10' före den 

totala phasens inträffande såg jag plötsligen i tuben en reflexion 

af lunulan eller solens ljusa old på den motsatta sidan af må- 

nen, så att denne syntes liksom infattad mellan tvenne ljus- 

segmenter af samma dimensioner och nära nog samma klarhet, 

Tab. VII, fig. 2. Huruvida den reflekterade lunulan låg inom 

eller utom månskifvan, kan jag ej med säkerhet afgöra, emedan 

jag ej var i stånd att hvarken förr eller sednare se någon del 

af. månranden, som låg utanför månens skärning med sol-limben, 

och reflektionen försvann, efter att hafva synts 20”, lika plöts- 

ligt som den uppstod, just då jag stod i begrepp att bringa 

Nn PRESES ONE NINE DE SI EES EEE 
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den reflekterade bilden i midten af fältet, för att se om den 

ej kunde tillskrifvas någon ofullkomlighet i tubens achromatism. 

Så snart totala phasen inträdt, borttog jag det gröna skym- 

glaset och höll hela månen inne i fältet, för att observera ut- 

sprången, om några sådana skulle visa sig, Ett sådant, liknande 

en blekröd flamma, Tab. VII, fig. 4, a, visade sig 1'4” efter totala 

phasens inträde några grader (8—10) under den punkt, c, der 

partiela förmörkelsen började; den syntes 1'23”, hvarefter den 
försvann 497,5 före totala förmörkelsens slut, men ej ögonblick 

ligt, utan den öfre hälften 2” förr än den nedre eller månkan- 

ten närmaste. Detta successiva försvinnande såg jag ganska 

tydligt.  Utsprånget eller facklan, som jag efter dess yttre form 

kallar det, stod snedt mot månkanten, ungefär som tänderna på 

ett sågblad, och lutade mot den öfre kanten; den var bredare 

vid basen än upptill, och konturerna syntes ej skarpt begrän- 

sade. Färgen var, som jag redan nämnt, matt rosenröd, vida 

mattare än färgen på de af Scnumscuer år 1842 observerade 

och afbildade flammor. Facklans höjd skattade jag till 4',8 och 

bredden vid basen till 0'5; den var under hela tiden i full 

komlig beröring med månkanten. Oaktadt jag hela tiden hade 

ögat oaflåtligt fästadt kring hela månperiferien, hvilken jag såg 

skarpt och tydligt begränsad, varseblef jag intet spår hvarken 

till någon  rosenröd  fåll eller annat utsprång eller ojemnhet i 

kanten. Efter totala förmörkelsen, som räckte 3'16”;5, öfver- 

drogs himlen allt mer och mer af moln, så att den innan för- 

mörkelsens slut var nära alldeles öfvertäckt, hvadan emersionen 

ej kunde observeras. 

Såväl barometern som thermometern lät jag afläsa hvar 

femte minut under hela fenomenet, den sednare såväl i skuggan 

som solen. Då solen under en stor del af observationerna var 

öfverdragen med moln, kunna observationerna på thermometern 

i solen ej hafva något intresse. Thermometern i skuggan stod 

oförändrad under första hälften af förmörkelsen, då den visade 

46",5 C., hvarefter den successivt föll ända tills totala phasen 

inträdde kl. 4'0', då den visade 152?,2, vid hvilket gradtal den 
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förblef 4'5” och 4:10', hvarefter den åter började höja sig uwll 
45”.;8. Barometern föll något under hela tiden, så att, då den 

vid förmörkelsens början visade 758””70, stod den vid slutet 

på 758””20. Under totala -phasen hade man mellan molnen 

observerat tvenne stjernor, hvilka, att döma af beskrifningen på 

läget, tyckas hafva varit Regulus och Mercurius. 

Anm. Allt är beskrifvet sådant det visade sig i en om- 

vändande tub. Detsamma är förhållandet med de bifogade teck- 

ningarne. 

Herr Premier-Löjtnant C. A. Pertrersson, som i Göteborg 

anställt observationer öfver förmörkelsen, hade i bref wull Herr 

WaLimark derom insändt följande berättelse: 

»Detta sällsamma fenomen, som här iakttogs äfven af 

Arry och åtskilliga andra främmande vetenskapsmän, observe- 

rades af mig i härvarande Navigations-skolas lokal, hvars geo- 

grafiska koordinater, determinerade genom af mig med största 

sorgfällighet anställda observationer, äro: polböjden =57"42'6",2 

och meridian-skillnaden vester om Stockholms observatorium = 

0"24”23,5. 

Väderleken, som länge varit regnig, såg föga hoppgifvande 

ut om morgonen, men närmare middagen började det lyckligt- 

vis klarna. Himmeln förblef ock, märkvärdigt nog, ganska klar, 

ända till den totala förmörkelsen var väl öfver. 

Till observationen begagnades en mig tillhörig förträfflig 

Pistor-Martinsk achromatisk tub med 21 Pariserliniers apertur. 

Första kontakten observerades med 68-faldig förstoring, men 

alla de öfriga iakttagelserna gjordes med 40-faldig förstoring, 

hvarmed synfältet har den ansenliga storleken af 1"8'. 

Något före förmörkelsens början genommönstrade jag om- 

sorgsfullt solskifvan till upptäckande af solfläckar och facklor i 

grannskapet af brädden. Jag varseblef en grupp dunkla fläckar, 

omgilven af facklor nära den vestra solbrädden samt en isole- 

rad större fläck med en närbelägen fackelgrupp vid den östra. 
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De äro afbildade Tab. VII, fig. 1, der facklorna äro utmärkta 

med gult. 

Början af den partiela förmörkelsen observerade jag vid 

2"53”3',9 Gbgs medeltid. 

Jag anser den vara tämligen tidigt iakttagen, emedan den 

del af månbrädden, som först projicierade sig på solen, var 

mycket urtaggad, och således hastigt i ögonen fallande. 

Omkring 15: före den totala förmörkelsens inträffande 

varseblef jag, oaktadt ett dunkelrödt skymglas begagnades, mån- 

kantens förlängning utanför solen 20” å 30” öfver och under 

hennes nu mycket smala segment. Jag väntade mig nu i hvarje 

ögonblick få se Bays svarta streck emellan solens och månens 

bräddar, men oaktadt den största uppmärksamhet uteblefvo de. 

Slutligen försvann vid 

355522 medeltid 

den sista solstrålen (skymglaset borttogs genast) och ögonblick- 

ligt försiggick i tubens synfält den mest öfverraskande scenför- 

ändring. Den dunkelt blygrå månen var omgifven af en sill= 

verhvit gloria, den så kallade coronan, hvars ljusintensitet små- 

ningom aftog utåt, så att den slutligen förlorade sig i himme- 

lens dunkelt askgråa färg. Dess bredd, så vidt den kunde 

uppskattas, öfversteg icke + af månradien. Dunkla, mot mån- 

brädden normalt riktade borstformiga öppningar i coronan, ibland 

hvilka isynnerhet en på östra brädden, a, fig. 2, tilldrog sig 

min uppmärksamhet, delade den uti särskilta strålar, hvilka hade 

någon likhet med norrskenets. Utefter den brädd af månev, 

der solen försvann, qvarstod under några sekunder en ljus och 

äfven utåt ganska skarpt begränsad rosenrodnad, som smånin- 

gom bortskymdes af den framskridande månen. Ett orörligt, 

jemnkrökt och i spets slutande ljusutsprång med intensivt hvitt 

sken, som vida öfverträffade coronans, syntes på samma brädd 

(b), och straxt under detsamma (såsom det visade sig i min 

inverterande tub) ett annat (ec) mindre intensivt, men af myc- 

ket större dimensioner, bildande en på månbrädden stående gan- 

ska spetsig kon. 
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På den vestra månbrädden visade sig tvenne ännu märk- 

: värdigare ljusutsprång, som under det återstående af den totala 
förmörkelsen nästan uteslutande upptogo min uppmärksamhet. 

De uppväckte hos mig föreställningen om ett brinnande gasfor- 

migt ämne. Färgen var oändligt klar ljust rosenröd. Det min- 

dre, d, af dessa utsprång lemnade straxt månbrädden och sväf- 

vade fri, lik ett meniskformigt moln, i den intensivare delen af 

coronan, kontinuerligt aflägsnande sig från månens undanskri- 

dande brädd, medan det andra utsprånget, e, som icke upp- 

hörde att vara i kontakt med månbrädden, genom dennes -rö- 

relse  oafbrutet framsköt och slutligen uppnådde en längd af 

omkring 2', som på detta afstånd motsvarar hela 8470 mil 
eller öfver 7 gånger jordklotets diameter. Detta sistnämnda 
utsprång var krökt och betydligt lutande mot det förra, likasom 

om de ursprungligen utgjort ett enda, som genom någon kraft 

(t. ex. en vind i solatmosferen) blifvit lutadt och deladt i tvenne: 

Utom den anförda skenbara rörelsen, som tydligen här- 

rörde af månens egen rörelse, och som på det mest afgörande 

sätt bevisar, att dessa utsprång tillhörde solen, hvilket jag äf- 

ven är öfvertygad om, att coronan gjorde, utom denna skenbara 

rörelse, säger jag, kunde jag icke hvarken i utsprången eller i 

coronans strålar märka den minsta förändring, oaktadt derpå 

riktad uppmärksamhet. 

Slutligen visade sig åter utefter månbrädden, omkring det 

ställe, der solens återseende väntades, ett rosenrödt lager, med 

hvilket det större utsprånget tydligt sammanhängde, och hvaraf 

det likasom utgjorde en del. Omkring 5 sekunder sednare 

eller vid 

3"59”8',2 medeltid 

gjorde den första framilande solstrålen ett ögonblickligt slut på 

det underbara skådespelet. 

Icke heller nu förmärktes Barry's svarta streck. Månkan- 

tens förlängning utom solskifvan, som straxt före totala förmör- 

kelsens inträde syntes, varseblef jag ej efter dess slut. Luften 
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började åter tjockna, så att jag endast med svårighet kunde se 

slutet af förmörkelsen vid 

4:58”2',6 medeltid. 

Det återstår ännu att nämna några ord om de' till upp- 

lysning af ofvanstående bifogade figurerna. Fig. 2 föreställer 

den mörkgråa månen, omgifven af coronan vid midten af totala 

förmörkelsen. — Cirkeln ABCD är tubens synfält, och diametern 

AC  vertikalen. Fig. 3 visar de rosenröda utsprången och 

rodnaden långs månkanten straxt före den totala förmörkelsens 

slut. Det ursprungliga utkastet till dessa figurer gjordes under 

sjelfva den totala förmörkelsen i hastiga drag på ett par förut 

uppritade grofva cirklar, föreställande månskifvan. Mörkret var 

icke djupare än att detta kunde ske vid det naturliga ljuset. 

Endast ett par sekunder uppoffrade jag för att utom tuben be- 

trakta naturen. Allt var höljdt i ett besynnerligt askgrått half- 

mörker, hvari de jordiska föremålen äfven till detaljerna någor- 

lunda kunde urskiljas. De flesta betraktare sågo tre stjernor, 

hvilka voro Venus, Jupiter och Regulus; men några uppgifva 

sig hafva sett ett större antal. 

Det är ett högst anmärkningsvärdt faktum, som möjligen 

kan sprida något ljus öfver solfläckarnas outredda natur, att de 

lysande utsprången på båda bräddarna motsvarade, så vidt jag 

kunde uppskatta, de förut omtalade solfläckarnas ställen, Deras 

förmodade sammanhang vinner i sannolikhet genom den om- 

ständigheten, att de närmast föregående och efterföljande dagarna 

inga solfläckar visade sig på andra ställen af solskifvan. Da- 

gen efter förmörkelsen kl. 2 e. m. såg jag väl en ny fläck, 

som genom solens rotation blifvit synlig på östra brädden, men 

denna fläck var nära intill den förut der sedda, 

Under den totala förmörkelsen mätte Underläraren vid Na- 

vigationsskolan, Understyrmannen vid Kongl. Maj:ts Flotta C. F. 

Espetunp med en skolan willhörig god sextant af Cary månens 

diameter. Han medhann trenne mätningar, af hvilka i medel- 

tal erhölls apparenta månradien 

16'33” 8. 
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Enligt the Nautical Almanac, hvars månephemerider äro beräk- 

nade från de Burckhardtska måntabellerna, skulle den varit 

1639” 0. 

Skillnaden ligger inom observationsfelens gräns. 

Af brist på lämpliga instrumenter måste jag inskränka mig 

till iakttagande endast af de rent astronomiska fenomenen.  Ba- 

rometern lät jag likväl afläsa: den visade ingen förändring. 

För temperaturens variationer får jag hänvisa till de noggranna 

observationer, som anställdes af Herr Assessorn och Riddaren 

P. LAGERmELM, som vid Prospect Hill, straxt vid Göteborg, 

observerade förmörkelsen.» 

Hr Observator Fr. Tu. BLomstranp, som vid Hestra iakt= 

tagit förmörkelsen, hade derom insändt följande: 

»Mitt observationsställe var vid Hestra Prestgård i Westbo 

härad af Jönköpings län, ej långt från Westgöta- och Hallands- 

gränsen, på en kulle med temligen fri utsigt straxt söder om 

prestgården, kallad Timstensbacken. Det instrument jag begag- 

nade var en FravesHorers tub, tillhörig Lunds Observatorium, 

af 42 tums fokaldistans och 34 liniers öppning: det okular, som 

vid solförmörkelsen användes, förstorar 54 gånger. 

Vädret syntes på förmiddagen den 28 Juli vara föga lof- 

vande: himlen var jemnmulen med täta regnskurar. Straxt efter 

middagen började dock molnen skingra sig, så att solen om- 

kring en halftimma, innan förmörkelsen var att vänta, sken fram 

ofördunklad af moln. Jag gaf då akt på, att af trenne sol- 

fläckar, som jag omkring en vecka förut observerat nära midten 

af solskifvan, endast en ännu qvarstod nära kanten. Solen blef 

dock sedan flera gånger bortskymd af från sydvest uppstigande 

moln: på detta sätt undgick mig immersionen, likasom jag trodde 

mig ha skäl aw befara att äfven gå miste om det väsendtli- 

gaste af den totala förmörkelsen. Emellertid är det detta för- 

hållande jag har att tacka derföre, att jag lyckats så tydligt 

observera det på Tab. IX, fig. 4 framställda fenomenet. Då 

NESS SINAN SIN 
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nemligen solen omkring en fjerdedels timma före den totala för- 

mörkelsens inträdande bortskymdes af en tunn /halftgenomskin- 

lig molnstrimma, borttog jag skymglaset och fick då vid mol- 

nets försvinnande se hela månranden tydligt begränsad, hvilket 

sedan alltjemt fortfor att vara fallet, intilldess den totala för- 

mörkelsen inträffade, under hvilken månen hade det utseen- 

de, som framställes i fig. 2. Då jag flera gånger noggrant 

granskade hela månranden, är jag temligen säker, att inga 

flera proeminencer voro att se. De röda flammor, som visade 

sig i närheten af den punkt på månranden, der den första sol= 

strålen sedan framträdde, bestodo af ett hornlikt utskott och 

en från månranden skild sky, nätformigt genomväfd af klara 

strimmor. I formen af dessa proeminencer kunde jag ej märka 

någon förändring: att de syntes blifva allt klarare, kan vara en 

följd deraf, att ögat alltmera vande sig vid mörkret. Något 

perlbandsfenomen iakttog jag icke: 'månranden visade sig på 

solskifvan endast omärkligt tandad. 

Himlen, som under den totala förmörkelsen var alldeles 

klar, utan en enda molnfläck, började straxt derefter ånyo be- 

täckas af moln, som till och med bortskymde emersionen. 

En temligen stark sydvestvind, som blåst hela dagen, lade 

sig fullkomligt under den totala förmörkelsen, på samma gång 

som de talrika molnmassorna spårlöst försvunno, men visade sig 

åter vid solljusets tilltagande. 

Till polhöjdens bestämmande och urets korrigerande med- 

hade jag visserligen en Pistors reflexions-cirkel, men i följd af 

-missgynnande väderlek kunde jag dermed ingenting uträtta, utan 

nödgas nöja mig med den ungefärliga, efter kartorna gjorda be- 

stämningen 578" polhöjd och 30"54' longitud (från Ferrö). 

Likaledes kan jag ej anföra någon annan tidsbestämning än 
322” såsom den totala förmörkelsens varaktighet, ehuru jag ej 
är fullt säker, att icke något fel insmugit sig i anteckningen af 

tiden för dess slut, som möjligen gjort denna uppgift några se- 

kunder för stor.» 
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Utom ofvan anförda iakttagelser, hade af enskilta per 
soner en mängd anteckningar blifvit till Akademien insända, af 

hvilka dess Fysiker Hr Mag. Eprunp, nu föredrog följande sam— 

mandrag: 

I Halmstad visade sig straxt före den totala förmörkel- 
sens början en större solgård rundtomkring solen. En ther- 

mometer, som var uppställd i skuggan, visade före förmörkel- 

sen 21”; när ungefär en fjerdedel af solen var betäckt, angaf 

den 19” och under den totala förmörkelsen nedgick den till 

14”. Efter förmörkelsens slut steg temperaturen åter till 48”. 

Då hälften af solskifvan var betäckt, började det blåsa såsom 

emot regn, hvilket fortfor så länge förmörkelsen varade, hvar- 

efter det åter blef nästan lugnt. Gräset, som före förmörkel- 

sen var torrt, befanns efter densamma betäckt med dagg: 

Barometern förblef oförändrad under hela tiden. 

Meddeladt af Herr Landsh. Grefve LEWENHAUPT. 

I Laholm, hvarest himmeln under hela förmörkelsen var 

klar, föll en för solstrålarne utsatt thermometer från 34” till 

152 och steg efter förmörkelsen åter upp till 24”. Thermo- 

metern i skuggan visade före förmörkelsen 20”, under den to- 

tala 135”, och vid förmörkelsens slut 18”. 3 till 8 stjernor 

voro under förmörkelsen synliga. Glorian var synlig äfven- 

som daggryningen vid månskuggans nordliga gräns. Luften an- 

gifves hafva varit af en »gröngrå» färg. 
Meddeladt af Herr Prosten och Kyrkoherden FRANZÉN. 

Vid Billinge, beläget ungefär 3 mil norr om Lund, skall 

för blotta ögat en företeelse hafva visat sig, hvilken på flera 

andra ställen icke en gång kunnat upptäckas med tub. ” Efter 

den totala förmörkelsen, då månen redan lemnade mer än halfva 

solskifvan  obetäckt, varseblef man ett stycke af den delen af 
månen, som låg utanför solskifvan. Detta kunde före den 
totala förmörkelsen icke förmärkas. Af de meddelade iaktta- 

gelserna synes följa, att den inre delen af glorian varit synlig 

några ögonblick så väl före som efter den totala förmörkelsen. 
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Vinden tycktes snarare aftaga än tilltaga under den korta tid; 

som förmörkelsen var total. Flera stjernor voro synliga. 
Meddeladt af Herr Orgelnisten N. LILJA. 

Vid Andrarums alunbruk i Skåne skall ett fenomen af 

följande beskaffenhet varit synligt: Ungefär 20 minuter före 

den totala förmörkelsens början varseblef man på: den ännu 

obetäckta delen af solen en mörk, bågformigt böjd strimma, 

utgående från den nedre beröringspunkten emellan solens och 

månens periferier (nedra hornet). Den tycktes utgöra en del 

af periferien till en cirkel, hvars medelpunkt låg längre in på 

solskifvan än månens vid detta tidsmoment. 5 minuter derefter 

visade sig en dylik strimma från den öfre beröringspunkten 

emellan solens och månens periferier. Båda dessa strimmor 

kunde tydligt skiljas från det omgifvande solljuset och voro 

synbara icke blott med tub, utan äfven för blotta ögat genom 

skymglas. 
Meddeladt af Herr Mag. WaADnEr och Herr Bruksförvaltaren NORDBLADH. 

Vid Trolle Ljungby, omkring 2 mil öster om Chri- 

stianstad, aftog vinden märkbart i styrka straxt före den totala 

förmörkelsen och dess riktning förändrade sig vid detta tids- 

moment från V.S.V. till V.N.V. Under den totala förmörkel- 

sen uppstod fullkomlig vindstilla; men vid solljusets återkomst 

uppkom ånyo en lindrig blåst från YV.N.V., hvilken riktning se- 

dan bibehöll sig under hela förmörkelsen. Emellanåt förmärktes 

starkare vindstötar. En i skuggan upphängd thermometer vi- 

sade vid förmörkelsens början 23”, straxt efter den totala för- 

mörkelsens slut 49? och steg derefter till 22,5”. En i sol- 

strålarne befintlig thermometer med svärtad kula angaf vid 

förmörkelsens början 29”, straxt efter den totala förmörkelsens 
slut 20” (minimum) och steg mot förmörkelsens slut åter till 27”. 

Meddeladt af S. M. Adjunkten WALLENGREN och Herr Inspektor JoHANNESSON. 

Vid Strålsnäs, beläget wvid ungefär 3244" long. och 
5815” lat., kunde den totala förmörkelsen endast varseblifvas 
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genom det inträdande mörkret, emedan månen bortskymdes af 
moln. Under den totala förmörkelsen var ungefär lika mörkt 

som vid en midnatt i Augusti månad. Uti nordvestlig rikt- 

ning från observationsorten visade sig emellan molnen en klar 

fläck på himmeln med brandgult sken, hvilket straxt efter den 

totala förmörkelsen återgick till vanligt aftonsken och antog 

slutligen den vanliga blå färgen, då solen, till ungefär + ännu 

betäckt af månen, framträdde mellan molnen. Thermometern 

visade före förmörkelsen i solstrålarne 203, under den totala 

förmörkelsen 415+' och ungefär 6 minuter efter densamma 415”. 

Vid pass en timma efter förmörkelsens slut hade den åter stigit 

i fullt solljus till 2235". Hygrometern angaf större fuktighet 

hos luften under den totala förmörkelsen än före och efter 

densamma. 
Meddeladt af Herr Bergmästaren CARL SjöGREN. 

Herr Sunvewair såg förmörkelsen på Odensjö vid Banarps 
gästgifvaregård, vid pass + mil söder om Jönköping. Vädret 
var mulet och dimmigt, med täta regnskurar till klockan half 

ett middagstiden, då himmelen betäcktes af tjocka, begränsade 

moln med mellanrum, som dock ofta fördunklades af tunnare 

skyar. Vinden var temligen stark S.S.V. 35 minuter före 

totala förmörkelsens början blef den betydligt svagare och mera 

vestlig, 18 minuter derefter blef den åter ganska stark och 

fullt V.S.V. under vid pass 4 minuters tid, hvarefter den temli- 

gen tvärt afstadnade. Under hela den totala förmörkelsen och den 

öfriga delen af dagen var den föga märkbar och sydvestlig: 

Ungefär 3 minuter före totala förmörkelsen syntes solen 

genom en stor, klar öppning mellan molnen. Ljuset föreföll då 

lika med det, då ett tjockt åskmoln midt på dagen betäcker 

himlen; föremålen gåfvo ännu tydlig skugga. En minut före 

totala förmörkelsen kunde ögat fördraga att utan skymglas se på 

solen. Med en kikare af 4 gångers förstoring kunde icke några 

mörka streck förmärkas emellan månen och den försvinnande 

sol- 
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solbrädden, hvilket äfvenledes var förhållandet, då solskifvan 

efter totala förmörkelsens slut åter framträdde. 

I det ögonblick sista solranden försvunnit, då molnlagret 

tycktes blifva något tjockare, sågs glorian färdig, koncentrisk 

med månen, af hvit färg och vid pass så bred som $ af må- 

nens diameter, dock ej tydligt begränsad och ej mera lysande 

än en vanlig norrskensbåge. Efter få sekunder bortskymdes 

strålkransen af ett tjockt moln, genom hvilket den sedan blott 

ett par gånger kunde dunkelt ses. Men vid pass en minut 

före totala förmörkelsens slut, blef den åter tydligare, först på 

vestra sidan, der snart två små, ljusare spetsar sågos. Dessa 

ljusa spetsar förmärktes icke straxt efter den totala förmör- 

kelsens början. De syntes belägna på vid pass 8? afstånd 

från hvarandra, och den öfre låg tätt under månskifvans ho- 

rizontaldiameter.  Molnbetäckningen gjorde, att deras egentliga 

form ej kunde tydligt urskiljas; till storleken voro de temligen 

lika, upptagande knappt + af strålkransens bredd eller vid pass 

7 af månens radie. De syntes hvita med knappt märkbar 

dragning åt rödt och af vida starkare ljus än strålkransen. 

Mörkret under den totala förmörkelsen var ungefär så 

starkt som i Stockholm vid midnatten i början af Augusti, då 

himlen är mulen. Horizonten åt S.V. var temligen molnfri och 

ljus; icke gul utan nästan gråblå. Personer, som gifvit akt på 

horizonten åt norra sidan, angåfvo, att den åt detta håll varit 

rödaktig. Skogar och berg, skarpt begränsade, kunde tydligen 

urskiljas ända till + mils afstånd. Mörkret tycktes hafva en 

inblandning af violett färg. Enligt uppgift af andra personer 
var förmörkelsen total vid Örnsnäs, beläget 3 mil norr om 

Skenninge; men ej vid det 1+ mil norr derifrån belägna Mo- 

tala, der man sade sig midt under förmörkelsen hafva sett »så 

mycket som en liten stjerna af solkanten.» [gossen 
ffa é 

£ 

I Jönköping förmärktes, straxt före totala förmörkelsen, flera 

starka vindstötar kommande från Vettern, således från norr, 

ehuru vinden för öfrigt under hela dagen var sydvestlig. 
Meddeladt af Herr Doktor J. WeESsTERBFRG. ER 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 7 & 8. hk 
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Herr Magister Sitseström observerade förmörkelsen vid 

Källtorp, 1+ mil nordvest från Kalmar. Under fenomenets 

fortgång var solen än synlig, än bortskymd af moln. Af den 

totala förmörkelsen sågs början, men icke slutet. Vinden, som 

på förmiddagen varierat mellan V. till N. och V. till S. samt 

mot middagen något tilltagit i styrka, aftog småningom på efter- 

middagen, så att det vid pass + timme före den totala förmör- 

kelsen blef fullkomligt lugnt. Ungefär 21” före den totala för- 

mörkelsen uppkom plötsligt en ganska stark bris från V.S.V. 

(med dragning åt S.V.), som under vid pass 40" fortfor att 

blåsa och under denna tid tilltog något i styrka, men sedan 

småningom stillnade ut, så att straxt efter den totala förmör- 

kelsens slut vädret var nästan alldeles stilla. ” Sedermera för- 

blef det äfven hela dagen nästan fullkomligt lugnt; vinden gick 

åter öfver till V. till S., V. och V. till N.; sednare på afton der- 

emot blef den V.S.V. och S.V. 

För att observera förändringarna i solljusets styrka vid 

olika ”tidsmomenter under förmörkelsen, begagnades några med 

lagom känsligt fotografiskt papper öfverklädda träbrickor, af 

hvilka en i sender hvarje femte minut utsattes för solljusets in—- 

verkan under en minuts tid, samt sedan ögonblickligt förflytta— 

des i mörkt rum. Efter förmörkelsens slut lades alla brickorna 

i vederbörlig ordning och jemfördes med hvarandra. Den bricka 

som 4,5 minuter före den totala förmörkelsens medelmoment 

varit utsatt för solstrålarne, syntes föga eller intet färgad. 

Brickorna N:o 40 och 414, utsatta för solen, den förra 44,5 

min. före, den sednare 410,5 min. efter samma tidsmoment, voro 

nästan lika mycket färgade, N:o 14 dock något litet star- 

kare. N:o 8 och 16, af hvilka den förra utsattes 24,5 min. 

före, och den sednare 21,5 min. efter den totala förmörkelsens 

medelmoment, voro ock i det aldra närmaste lika, N:o 16 dock 

något starkare färgad. Då brickorna N:o 14 och 16, ehuru de 

blifvit betysta af en mindre del af solskifvan än N:o 8 och 10, 

(oberäknadt att solen stod högre på himmelen vid de förras 

belysning än vid de sednares) icke desto mindre erfarit en star- 
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kare verkan af solljuset, så synes deraf, (dock under anmärk- 

ning af härvid möjliga störande inflytelser), som skulle den ve- 

stra kanten af solen verkat med något större styrka än den 

östra. — Under den totala förmörkelsen kunde thermometrarne ej 

afläsas utan lykta; likväl såg man att läsa i bok. — Skuggor obser- 

verades ännu några ögonblick före den totala förmörkelsen. — Pap- 

persremsor, på hvilka band af de prismatiska färgerna och af kon- 

trastfärger voro målade, visade ingen förändring under förmörkelsen. 

Framför kikarens okular hade Herr Sirseström fästat ett 

Savarts polariskop, som visar färgade streck i polariseradt ljus. 

I det ögonblick förmörkelsen blef total, framträdde vertikala 

streck med mycken tydlighet och visade sig i alla delar af 

synfältet, såväl innanför som utanför månskifvan såsom ock i 

alla delar af den ljusa ringen. 

Kurvan ABCDE Tab. VI, fig. 2 visar gången af en ther- 

mometer med svärtad kula, utsatt för solen. Tiden är räknad 

före och efter den totala förmörkelsens medelmoment och kurvan 

fortsatt åt bägge sidor till något före och efter förmörkelsens 

början och slut. Under förra hälften blefvo färre observationer 

gjorda, emedan solen då oftare var betäckt af moln. Thermo- 

metern var placerad på en hög backe, fullkomligt fritt. 

Kurvan abede visar temperaturskillnaden mellan nyss- 

nämde thermometer och en annan, som var placerad i skuggan 

af ett träd på sydöstra sluttningen af samma backe. Denna ther- 

mometer sjönk ej alldeles lika lågt, som den föregående, hvilket 

otvifvelaktigt får tillskrifvas värmestrålning från trädkronan, hvil- 

ken icke lika mycket afkyldes som jordytan och det närmast 

intill jordytan varande luftlagret. Af denna orsak äro diffe- 

renserna negativa vid och straxt efter den totala förmörkelsen. 

I Hjo började förmörkelsen vid temligen klart väder, men 

moln började sammandraga sig, ju mera tiden för den totala 

förmörkelsen nalkades. Under den totala förmörkelsen syntes 

omkring månen »en obestämd ljusning», (tydligen den inre delen 

af glorian, som för mulen väderlek ej helt och hållet blef 

synlig). Vinden, som före förmörkelsen varit sydvestlig, ökades 
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under förmörkelsen till temligen stark blåst och öfvergick några 

minuter före den totala förmörkelsen till V.S.V. Under den 

totala förmörkelsen var det nästan fullkomligt lugnt. Af tvänne 

thermometrar, af hvilka den ena, med svärtad kula, var utsatt 

för solstrålarne och den andra i skuggan, visade den förra straxt 

efter förmörkelsens början 24",5 och vid den totala förmörkelsens 

början 16", och den sedrare vid förra tillfället 19? och vid det 

sednare 455. Vid förmörkelsens slut visade thermometern i 

skuggan 17" och den svärtade 25",5. Barometern visade un- 

der förmörkelsen en liten benägenhet för fallande, men stod 

vid fenomenets slut lika högt som vid dess början. 
Meddeladt af Herr Apoth. WiKBLAD. 

Älven på orter, der förmörkelsen var partiel, visade sig 

icke någon, synnerlig verkan på, barometern. [Häringe säteri, 

3; mil söder om Stockholm, (Friherre Löwen); Norrköping, (Ur- 

makaren SunpewaLri); Tolffors Bruk vid Gefle (Bruks-Inspektor 

Björkman) m. fl. orter] Ett undantag härifrån observerades vid 

Viby Wärsta i Nerike (Capitain Hacströmer), hvarest barometern 

steg likasom föregående dagen. 

Herr Notarien CArRtLeman hade i Stockholm under förmör- 

kelsen anställt några fotografiska försök öfver solljusets intensitet. 

En häröfver till Akademien meddelad skala åskådliggör ljusets 

intensitet för hvarje femte minut under förmörkelsen. 

4. Djurs och växters förhållande under sol- 
förmörkelsen. 

1. lakttagelser på djur”) — Herr Sunpevaur afgaf 

följande berättelse om de observationer han under en resa in—- 

samlat. 

”) För bedömandet af de här meddelade iakttagelserna må det erinras, 
att den totala förmörkelsen inföll kl. 4 e. m. (några minuter före 

eller efter, på olika ställen, se tab. III); således långt fram på ef- 
termiddagen, och att den vid central-linien blott varade vid pass 33 
minuter. Ref. 

TREE 
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»På förmiddagen den 28 Juli anlände jag till det strax 

bredvid Barnarps gästgifvaregård, + mil söder om Jönköping 

belägna Odensjö, hvarest Inspektor WEsrman hade godheten ställa 

sitt hus till min disposition för observationers anställande. — När- 

varande voro dessutom Prosten och Prostinnan Firén, Prosten 

och Prostinnan Sanperr, Pastorn och Pastorskan NOorpströmM, 

Organisten Ånprén och Skolläraren Otanpver, hvilka alla sins- 

emellan fördelade iakttagelserna på de djur och växter, som 

voro att tillgå, under det jag önskade att få följa sjelfva för- 

mörkelsefenomenet. 

Vädret var på f. m. regnigt och dimmigt; från middagen 

upphörde regnet, men stora moln betäckte himmelen; vinden 

ombytlig, S.V. 

Boskapskreaturen, som gingo i bete ett stycke från går- 

den, utan att vanligen om aftnarne komma hem, visade sig 

allenast uppfatta mörkret såsom en aftonskymning. Oxarne 

lade sig en stund före totala förmörkelsen och idislade, samt 

fortforo dermed helt lugnt... Då ljuset återkommit reste de sig 

och en del började åter beta. En flock utegående får lade 

sig vid mörkrets början; en annan flock fortfor att gå, se sig 

om 0. s. v., liksom förut. — Hästarne, som stodo inne, hade 

ej visat någon yttring af uppmärksamhet på mörkret, utan 

fortforo att äta. 

En stor Bandhund gick vid ljusets försvinnande in i sin 

koja och blef der stillaliggande omkring en timma sedan det 

återkommit. En liten kammarhund, som förut på dagen er- 

hållit sina vanliga mål, fick mjölk och fortfor ostörd att för- 
tära den, oaktadt det derunder hastigt inbrytande mörkret. 

Hönsen, som kort före mörkret blifvit utsläppte, tycktes 

föga bry sid derom, utan plockade och åto såsom vanligt. — 

Tupparne märktes ej gala eller visa sig oroliga. 

Svalorna (H. rustica och urbica) flögo såsom vanligt ända: SN 

till totala mörkrets början, då de af alla, som voro ute, sågos! SA, 

hastigt flyga förbi och försvinna. Prosten Firén och Inspektor SS 

WesTMANn, som begifvit sig ut till det ställe, der boskapen be- 

AS 
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tade, sågo dem flyga åt olika rigtningar, och snart försvinna, tro— 

ligtvis raka vägen, hvar till sitt hem; vida flera sågos än de 

som bodde vid gården. Att några syntes ett par ögonblick 

sednare, härrörde tydligen deraf, att de varit längre aflägsnade 

hemifrån. En half timme efter ljusets återkomst sågos de åter, 

flygande såsom vanligt. 

En Nattskärra (Caprimulgus) flög inne på gården under 

mörkret.  Sparfvar funnos på detta ställe till ganska ringa an- 

tal och sågos vid förmörkelsen alldeles ej; likaså andra små 

sångfoglar.  Kråkor och skator visade sig icke. 

Vid det strax bredvid belägna Barnarp hade två de- 

moiseller WeEnsBErG och demoiselle Asp iakttagit följande: En 

kammarhund, den enda som för tillfället fans på stället, visade 

allenast benägenhet att sofva. Hönsen, som förut varit in- 

nestängda, utsläpptes kort före mörkret, vid hvars början de 

samlade sig i tät skock och wille åter gå in i hönshuset; men 

vid ljusts återkomst spridde de sig genast utåt. Intet galande 

eller kacklande hördes från dem. Gässen tycktes ej visa den 

ringaste uppmärksamhet på ljusförändringen, utan stodo och 

lågo om hvarandra såsom förut. En Gris, som fått föda strax 

förut, fortfor att äta. Svalorna förhöllio sig så, som nyss an- 

fördes. 

Efter återkomsten till Jönköping hade Herr SunDEVALL 

erhållit följande meddelanden: 

»Doktor J. WesterBEre hade hört uppgifvas, att en Capri- 

mulgus blifvit sedd utanför staden. — Gråsparfvarna (Fr. 
domestica), som äro ganska talrika kring den gård han bebor, 

sutto vid pass + timme före mörkrets början i några större 

träd på gården och uppflögo hvarje gång, då några starkare 

vindstötar inträffade från Vettern; de låto dervid höra ett ovan- 

ligt pipande läte, och voro tydligen oroade af vindkasten, men 

satte sig åter i träden. Under skymningen, vid pass en minut 

före totala förmörkelsen, då de eftersågos, hade de alla små- 

"ningom samlat sig i rad på den bredvidliggande kyrkogårds- 

muren; liksom de ofta plägade göra mot aftonen och som äfven 
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Ref. såg dem göra följande morgon... Under mörkret hade de 

försvunnit och visade sig ej sedan, åtminstone på en längre 

stund derefter. 

En större Gris, som gick i en afstängd plats vid gården, 

höll för tillfället på, att förtära slutet af sin måltid, men då 

mörkret inbröt, upphörde han dermed tvärt och sprang rätt 

in i sin koja, der han lugnt förblef tills ljuset återkom, då 

han genast åter sprang ut och fortsatte med sin förra syssel- 

sättning. En Katt visade ingen uppmärksamhet på ljusför- 

ändringen, utan fortfor smekande och spinnande såsom förut. 

Fru Doktorinnan WesterBEre hade såsom någonting ovan- 

ligt anmärkt, att hennes lilla. dotter, 41 månader gammal och 

af god helsa, vid totala förmörkelsens början visade de vanliga 

tecknen till. sömn, som annars ej plägade visa sig förr än då 

det började mörkna om aftonen, såsom gäspning, gnuggning af 

ögonen 0. s. v., men strax efter ljusets återkomst blef barnet 

vaket och lifligt såsom förut. 

Assessorn J. VuLt von STEYERN och hans fru hade under 

mörkret sett en Caprimulgus inom vestra delen af staden, åt 

helt annat håll, än den som nyss nämdes och de hade iakt- 

tagit enahanda förhållande hos Svalorna, som det här förut 
omtalade. 

Löjtnanten WRranceL hade anmärkt, att en hund som re- 

dan förut låg vid gatan och gnagde på ett ben, oafbrutet fort 

satt dermed under hela den tid mörkret varade och en stund 

sedan ljuset återkommit. 

Grefve HamiLton, egare af Huseby bruk nära Vexiö 
meddelade; att Hästar, Oxar och Kor, som vid nämnde ställe 

gingo i bete på en ängsmark, utan att vanligtvis inkomma till 

husen om aftnarne, vid totala förmörkelsens början samlades 

under de derstädes befintliga träden, såsom de ofta plägade 

göra mot natten. 

På Örnsnäs, 2 mil N. om Skenninge, erhöllos uppgifter 

af Major H. Sunpevacr och hans Fru. Förmörkelsen hade 

ännu derstädes varit total. Vädret var vackert med strömoln 
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Några Hästar, som gingo på bete straxt vid gården, hade ej 

tyckts gifva akt på det inträdande mörkret, utan då förbållit 

sig helt stilla; men vid ljusets återkomst hade de visat mycken 

liflighet, sprungit omkring, gnäggat o. s. v. — Hundar och 

Boskap hade ej företett någon ovanlig yttring. — Hönsen, 

som gingo ute, hade ej heller synts förhålla sig annorlunda än 

förut. — Svalorna betedde sig här liksom på de förut anförda 

ställena och Ringsvalan (Cypselus apus), som hade bo vid 

stället, ansågs ej hafva förhållit sig annorlunda än de, och hade 

ej varit sedd flygande under mörkret.» 

Herr Sunpbevaur föredrog derefter följande sammanställning 

af de anteckningar i ämnet, som af ett stort antal personer 

blifvit till Akademien insända. 

»Professor ZEtTERsTEDT observerade i sin trädgård i Lund, 

alt Insekterne i allmänhet förlorade sin liflighet då det egent- 

liga mörkret började och ej sedan visade sig den dagen. Af 

Papilio urtice, som allmännast förekom, räknades 48 ex., som 

redan &$ timma förut satte sig med hopslagna vingar på sand- 

gångarne; men då förmörkelsen var störst hade de alla för- 

svunnit.  Bombylius pumilus försvann äfven. Sargus, Chry- 

somyia om. fl. sutto, såsom om aftonen, stilla på bladen, äfven 

sedan solen återfått sin fulla klarhet; Megilla havorthana, van- 

liga Biet och Humlor syntes dock åter kl. 5 och Chironomus 

bicinetus A fortfor att dansa i körer under och efter förmör- 

kelsen.  Nättfjärilar syntes icke. — Vädret var under hela 

tiden vackert klart. 

Bruksförvaltaren NorvBravu och Magister WaADneEr an- 

märkte vid Alunbruket Andrarum i Skåne, vid torrt väder 

med större strömoln, V.S.V. vind, att Hönsen satte sig såsom 

till natthvila ; Gäss och Ankor lemnade vattnet; en del af de 

förra lade sig ned för 3 timmas tid, andra spatserade upp på 

en böjd, der menniskor voro samlade, och visade vid ljusets 

återkomst mycken liflighet. Bien flögo in till bistocken, men 
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började åter flyga ut sedan ljuset återkommit. Hästar och 

Kor hade ej visat uågon ovanlig företeelse. Deremot hade 

Hundar och Svalor tyckts yttra mycken oro. 

S. M. Adjunkten WaLttenoren vid Trolle-Ljungby, 44 mil 

vester om Christianstad. Luften klar, få strömoln, vinden vest- 

lig, temligen stark. En fjerdedels timme före totala förmör- 

kelsen sågs Oecophora prumiella flyga i flock såsom vanligt i 
skymningen. Sex aå åtta minuter före totala förm. visade sig 

Geometra bilineata och rectangulata på blommorna af Lonicera; 

några dagfjärilar (Pap. jamra, pamplhulus, urtice, brassice) 

flögo ännu; Fr. domestica matade ungarne; Sylvia hortensis 
lockade. En del af tamdufvorna flögo till dufslaget. — Ännu 

tre minuter före mörkrets början visade sig ingen förändring i 

det nyssnämda, men myggorna samlade sig i flock. 

En och en half minut före totala förm. hade de nyssnämda 

dagfjärilarna slagit ned i gräset; P. brassice sågs ej mera; men 
40” efter mörkrets slut började P. urtice åter flyga; P. brassice, 

janira och pamplulus återsågos ej förr än ungefär en timma 
efter totala förmörkelsen. — Utom de nämnda Geometre, vi- 

sade sig, af aftoninsekterna, Hemerobir och Noctua gamma 

kort före mörkret; och N. chrysitis, Orneodes hexadactyla, 

Chilones, Phryganee, vid dess inbrytande. Vid 35 a 36' efter 
ljusets återkomst hade de i allmänhet åter försvunnit, endast 

Oecophora sågs ännu flyga. E 
Bien flögo, 7 å 8 minuter före totala förmörkelsen, endast 

mot kupan, inga utåt; näst före mörkret samlades de i kassar; 

10” efter ljusets återkomst sågos några, som, öfverrumplade af 

mörkret, hade slagit ned i gräset, begifva sig till kupan: : 

Kanariefoglarna satte sig i burarna, såsom till natthvila, 

med näbben under vingen, straxt före mörkrets början och 
qvarblefvo så till vid pass 25” efter dess slut; en timma der- 

efter sågos de äta. Gråsparfvarna (Fring. domestica) flögo vid 

mörkrets början till boen; en del satte sig blott på taken. De 
förblefvo stilla och tysta till vid pass 40” efter ljusets åter- 
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komst, då locktoner hördes af dem; en half timme efter mörk—- 

ret voro de åter i rörelse och matade "ungarna. 

Corvus monedula och cormix begåfvo sig från åkrarna 

till träden, såsom om aftonen, straxt före totala förmörkelsen; 

vid dess början larmade och kraxade de derstädes; efter lju- 

sets återkomst sutto de stilla, men omkring 25” derefter hör- 

des läten af dem och en del flögo åter utåt åkrarna. — En 

korp hade satt sig med näbben under vingen i ett träd. Efter 

ljusets återkomst började han ruska på sig och putsa fjädrarne, 

såsom om morgonen, och snart bortflög han i det han lät höra 

sitt vanliga, klunkande läte. 

Dufvorna höllo sig tysta under mörkret. Vid 25” derefter 

började de begifva sig ut ur dufslaget, dit de före ljusets för- 

svinnande hade influgit. — Tupparna hördes gala straxt före 

och straxt efter mörkret, samt åter 10' och 25" derefter. 

Hönsen gingo ut ur hönshuset vid pass en timme efter dess 

slut. Änderna sökte hemåt nyss före totala förmörkelsen; inom 

en timma derefter gingo de åter i vattnet. 

Hundarna tycktes icke fästa någon uppmärksamhet vid 

det som tilldrog sig. — Några Öar som gått i arbete om 

dagen, men kort före förmörkelsen blifvit utsläppta på bete, 

fortforo att äta under densamma. — Några får sprungo om- 

kring bräkande och till utseendet förskräckta vid mörkrets början. 

Flädermöss (troligen V. pipistrellus och daubentoni), som 

framkommit under mörkret, sågos straxt efter ljusets återkomst, 

men försvunno. 

Organisten N. Liuss, i Billinge, 3 mil norr om Lund, 

iakttog, vid vackert väder med strömoln och lindrig S.O. vind, 

att Hönsen straxt före totala förmörkelsen närmade sig något 

hastigare än vanligt till hönshuset, men med lika beteende, som 

annars om aftonen. Vid mörkrets början flög en höna med 

sina halfvuxna kycklingar upp på sina vanliga nattplatser och 

blefvo der qvarsittande till följande morgon. -— En flock ank- 
ungar, som äfven gått in i huset, gingo åter ut, sedan ljuset 

ock nrE 
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återkommit. — Kalkonerna mvärmade sig hönshusdörren, men 

gingo icke in och förrådde intet ovanligt beteende. 
Tvänne Örrhönor, den ena med en flock flygvuxna ungar, 

hade oförmärkt under mörkret slagit sig till hvila på en slät, 

buskfri äng, nära intill en hop slåtterfolk, som der lagt sig 

ned; men då det blef ljust flögo de åter bort. 

Prosten J. -Fransén i Laholm, der vädret var klart och 

måttligt varmt, anmärkte att en Katta lemnade sina fyra ungar 

under mörkret, [i hvilket drag kattens egenskap af nattdjur 

framlyser]. Några Får, som voro på bete, fortforo äfven un- 

der mörkret att beta och att förhålla sig såsom varligt. På 

en stor Gris märktes likaledes ingen förändring, men Höns, 

som voro ute på marken, började kackla och gömde sig under 

potatesfanet, tills solen åter syntes, då de kommo fram; de 

som voro inne på gården flögo upp åt taken. »Hästurne snar- 

kade starkt». 

Landshöfdingen Grefve Lewensauer i Halmstad anmärker, 

att då förmörkelsen fortgått till 3 af solskifvan, syntes foglarna 

oroliga och sökte skydd [hvilket torde stå i sammanhang med 

de kort förut inträffade starkare vindstötarna]. Under hela 

den totala förmörkelsen voro de stilla och tysta, men syntes 

snart åter framme sedan ljuset återkommit. Vädret var klart 

och vackert. 

Magister Stureström observerade förmörkelsen vid Käll- 

torp, 41 mil N.V. från Calmar. Himlen var nästan betäckt 

af stora moln, vinden vestlig. Af andra personer emottog Herr 

SiusestTRÖM följande uppgifter: Bien hemkomrmo till kuporna mer 

och mer, ju skummare det blef före totala mörkret; inga flögo 

utåt; slutligen kommo de i massor ned på flustret, begåfvo 

sig in, och qvarblefvo der till vid pass en timma efter ljusets 

återkomst, då de åter började sitt vanliga arbete. — Fåren 
sades hafva sprungit oroliga omkring och bräkat; Gässen spat- 

serade hemåt, såsom vanligt om aftonen, och Kråkorna skoc- 

kade sig i träden med buller. — Flädermöss hade blifvit sedda. 
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Åstr. Observatorn ÅnGström, som för fysiska -observatio- 

ners anställande begifvit sig till Alfvestad, vester om Vexiö, 
anmärkte, att Foglarna upphörde sjunga och qvittra vid för- 

mörkelsen. Vädret var vackert, med strömoln. 

Magister Eptunp, som i lika afsigt rest till Wernamo, 

6 mil rätt S. om Jönköping, iakttog att vid mörkrets början 

hoppade fiskarne öfver vattnet [hvilket antyder att Mygg, 

Phrygane&e o. d. då, liksom om aftonen, kommit i rörelse] och 

att Marsvin (Cavia porcellus) kröpo tillhopa. Vid ljusets åter- 

komst hördes Tupparne gala. — På f. m. hade det regnat; 

nu var vädret torrt med strömoln. 

Magister Brraws vistades vid Gyllenfors bruk, utmed 

Nissaån, 6 mil S.V. om Jönköping. Under totala förmörkelsen 

var himmelen mulen. — Af två Özxar, som voro utsläppta 

på den plan der Berciws anställde fysiska observationer, lade 
sig den ena 18', den andra 10" före mörkrets början; båda 

lågo stilla och idislade till + timme efter dess slut. En annan 

oxe, som var instängd i hus, hade upphört att äta under 

mörkret, ehuru han nyss förut fått föda. — Några Hundar 

som stodo i band, och som fått mat nyss före mörkret, fort- 

foro under detsamma att äta med vanlig glupskhet. En Rapp- 

hönshund lade sig ned v.p. + timme före totala förmörkelsen 

och kröp ihop på marken, der han blef liggande och åt gräs, 

men gick åter upp 3' efter ljusets återkomst. 

Svalorna sågos vid mörkrets början flyga, den ena efter 

den andra, in i ett uthus. Hönsen begåfvo sig in i husen 

och under vagnar o. d. eller kröpo ihop på marken. Skator 

och Kråkor slogo ned i träden nära boningshusen, med sitt 

vanliga aftonläte. Några Horsnäbbar, som höllos i bur, satte 

sig till hvila på pinnarna, med näbben under vingen, men 

upprättade sig, liksom förundrade öfver den korta natten, då 

ljuset återkom. 

Bien flögo in i kupan och stadnade ej som vanligt sur- 
rande på flustret. Under mörkret voro de inne, tysta och 
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stilla, men då solen åter syntes utkommo de på flustret med 

det vanliga surrande ljudet. 

Studeranden Tu. Fries, Femsjö (S.V.-hörnet af Jönköpings 

län vid Halländska gränsen, nära 8792 lat.), f. m. regnig, sedan 

nästan klart. Myggor började svärma kort före mörkret, 

och vid dess början Flädermöss och Nattfjärdar; de sistnämda 

flögo sedan hela dagen bland gräset. 
Hästarne betade, utan att bry sig om mörkret; likaså 

Korna, men ett par af dessa och Fåren skyndade hemåt. 

Getterna samlades i tät skock och gingo hemåt, högt bräkande, 
men stannade hastigt då ljuset återkom, och vände långsamt 

tillbaka. — Hundarna förhöllo sig olika. En Bandhund sprang 

tjutande af och an under mörkret; en Knähund blott skällde 

ett par gånger; en Valp lekte obekymrad. Hönsen skyndade 

sig in i hönshuset, hvarvid tuppen galde. — Svalorna flögo 

skriande kring ladan; två Bofinkar slogo ned i en syren- 

buske och tycktes sätta sig att sofva. 

Magister Wiemer antecknade vid Borås; strömoln.  Dju- 

ren visade i allmänhet lika beteende som vid vanlig aftonskym- 

ning. Svalorna flögo i horizontel riktning, såsom då moln, en 
sommarafton skymma för solen. Två Gvrönsiskor, utsatta i 

bur, visade sig dolska, åto oupphörligt, såsom om aftnarne, satte 

sig till hvila på burens pinnar vid mörkrets början, men hop- 

pade åter ned då ljuset återkom och började qvittra. — Några 
berättade sig hafva sett Flädermöss under mörkret. 

Enligt Doctor Sveomark hade vädret på samma ställe 

(Borås) tll middagstiden var regnigt. En Häst, som var ute 

på bete, ställde sig, under mörkret, med de främre fötterna 

sträckta framåt och de bakre bakåt, samt nedlutadt hufvud, 

utan att äta, men visade för öfrigt ingen oro. —  Hönsen 

uppflögo, då förmörkelsen var nära total, på de störar, hvarest 

de pläga sitta om nätterna, och åto ej, ehuru de förut på da- 

gen erhållit vida mindre föda än vanligt. "= Då nu föda erbjöds 

dem flögo de ej ned förr än ljuset återkommit. — Två i bur 
1 
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varande Grönsiskor förböllo sig på samma sätt, under ena- 

handa förhållanden. — Några Ankor, som voro ute på höns- 

gården, gingo icke in uti det öppna hönshuset då mörkret in- 

trädde, men lade sig ned på marken. Nu lades föda i deras 

vanliga tråg, men de rörde den ej, ehuru äfven dessa förut 

erhållit ganska sparsam föda. — Några Sparfvar och Svalor 
sågos flyga oroligt fram och tillbaka; de sednare flögo ej sär- 

deles lågt. — Ett par Kråkor flögo under mörkret från sta- 

den åt skogen. 

Rådman J. KJIEuLman 1 Borås, som i tjugu års tid haft 

Iglar uti dertill inrättade glaskärl, dels till vanligt bruk, dels 

såsom väderspåmän, fann att dessa djur, som under de före- 

gående dagarne varit oroliga, och i anseende till den regniga 

väderleken hållit sig uppe i glasen, den 28 Juli drogo sig 

alla ned i vattnet och sutto orörliga; men då förmörkelsen var 

förbi kommo de åter i rörelse, såsom dagarne förut. »De 

svarta eller Hästiglarna», som Herr KJetrtmans haft inne alle- 

nast derföre, att de äro vida tillförlitligare väderspåmän än de 

vanliga Blodiglarne», förhöllo sig liksom dessa sednare. 

Några Öar som voro ute på bete, kommo framsprin- 

gande och ville in i hus. Då förmörkelsen var förbi släpptes 

de åter ut och förhöllo sig såsom vanligt. Svalorna, hvilkas 

ungar redan flögo, kommo vid mörkrets början in och togo 

plats, de yngre uti, de gamla ofvanpå boet; efter mörkrets slut 

flögo de snart åter. 

Lektorn E. G. Bsörune har uti Strömstad antecknat föl- 

jande observationer, som blifvit gjorda eller insamlade der- 

städes, till större delen af Aptekaren Burman. Vädret var blå-- 

sigt, bimlen öfverdragen af tunna moln. 

En hop Får och Lam som gingo ute, slöto sig kort före 

mörkret tätt tillhopa och förblefvo så, dels liggande, dels stilla- 

stående, idislande, tills ljuset återkommit, då de skingrade sig. 

— Från ett ställe på landsbygden berättades, att Kor och 

Ozxar, som gingo på bete, kort före mörkret, råmande samlat 

FREE VE 
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sig till en fägata, der de om aftonen plägade gå hem, men vid 

ljusets återkomst åter spridt sig. — Rapphönshundar tycktes 
ej utvisa någon förändring, ej heller en Katta med en månad 

gamla ungar. 

Hönsen hade på flera ställen, kort före mörkret, begifvit 

sig in i hönshusen och satt sig på sina pinnar, hvarvid en och 

annan tagit fel och nedfallit [såsom ofta plägar ske om aft- 

narne]. Vid ljusets återkomst hade tupparna hörts gala, och 

samtliga hönsen småningom åter gått ut. På tvänne andra 

ställen hade de samlat sig tillhopa nära hönshuset, utan att 

gå in, och åter skingrat sig då solen kommit fram. På det 

ena af dessa ställen galde tuppen två gånger under sjelfva 

mörkret, på det andra hördes alls ej något galande. 

Två Kalkoner satte sig, då solen var betydligt förmörkad, 

på sina vanliga sofställen. Under mörkret kördes de ned och 

mat sattes för dem, men de rörde den ej, utan återgingo till 

sofstället. En stund sedan solen åter framträdt gingo de der- 

ifrån, men åto ej heller då. De hade dock redan förut på 

dagen blifvit matade. En kalkonhöna följde några ankungar, 

som före mörkrets början lade sig ned i gräset. Då ljuset 

upphörde såg hon sig förundrad omkring, med utsträckt hals, 

men lade sig snart ned; kort efter ljusets återkomst reste de 

sig alla och började -snart åter äta. 

Tre äldre Gäss, med några ungar, två månader gamla, 

betade på ett ställe nära hemmet. Då solen var till en be- 

tydlig del skymd, började den ena gåshonan, som var omkring 

48 år gammal, se uppåt och rundt omkring sig, plockade åter 

på marken, såg ånyo omkring sig o. s. v. några gånger till 

dess förmörkelsen blef total. Då började hon starkt kackla, 

sprang direkte i vattnet, dit hela flocken följde, och alla sim- 

made med full fart hemåt, ehuru de hade haft ungefär + kor- 

tare väg till lands. De anlände hem just vid ljusets åter- 

komst, då de genast helt lugnt begåfvo sig landvägen, direkte 

tillbaka till betesstället. 
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På ett ställe, der gården var öppen mot den stora, nedan- 

för flytande ån, gingo några, två månader gamla Ank-ungar, 

hvilka dagen förut blifvit öfvergifna af en höna, som dittills 

följt dem. Kort före mörkret skyndade de fram till sitt hus, 

som var stängdt, och lade sig tätt tillhopa vid dörren; man 

öppnade den, insläppte ungarne oeh stängde. Då ljuset åter- 

kom började de straxt kackla, och gingo ut så snart dörren 

öppnades. — På ett annat ställe sågos deremot några två a 

tre månaders ank-ungar, under hela tiden gå omkring och äta 

på en kringstängd hönsgård, såsom om intet ovanligt föregått. 

Tamdufvorna sågos, kort förr än mörkret inträdde, flyga 

in i dufslaget, der de förblefvo stillasittande till dess solen åter 

visat sig, då de flögo ut, plockade fjädrarne såsom om mor- 

gonen och kuttrade. 

Canariefoglarna sågos, i tre olika burar, kort före ljusets för 

svinnande, sätta sig liksom om aftnarne. I en af burarne voro 

tre ungar, af hvilka en stack hufvudet under vingen, såsom 

till sömn. Kort efter mörkrets upphörande började de alla åter 

hoppa. En af ungarna fanns följande morgon död i matlådan. 

I en trädgård, der »Sparfvar och Ärlor flögo qvittrande 

omkring», sågos de straxt före mörkret sätta sig tysta och 

stilla uti träden; men kort efter dess upphörande flögo de åter 

ut och qvittrade. 

En flock Gråspar var, som sökte sin föda på marken, 

flögo före ljusets försvinnande upp i ett träd, hvarvid en af 

dem åter föll ned från grenen på gräsvallen, der han blef sit- 

tande tills en gosse, efter en half minuts förlopp sprang till 

för att taga honom då han flög upp i trädet. [Utan tvifvel 

var det en nyss utflugen unge. Ungefär detsamma händer 

temligen ofta, äfven på ljusa dagen, men berättelsen kan dock 

förtjena anföras]. — Andra gråsparfvar sågos, likaledes då för- 

mörkelsen närmade sig till total, tysta samla sig i flock på 

ett tak, der de qvarsutto till kort efter ljusets återkomst, då de 

åter började qvittra och småningom skingrade sig. 

Några 
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Några Ladusvalor sågos, just då solljuset upphörde, sätta 

sig på ett tak. Under mörkret lyftade de sig då och då nå- 

got litet, satte sig straxt åter, men då första solljuset återkom 

flögo de bort. Af den stora svarta Svalan [Cypselus] sågos 
tre stycken flyga ganska högt näst före och näst efter mörkret. 

Bien observerades af en äldre fru, som egde fyra kupor. 

Då totala förmörkelsen nalkades kommo de med stark fart fly— 

gande hemåt och in i kuporna, der de förblefvo, icke blott 

under den mörka stunden, utan äfven, så vidt hon, vid några 

sednare besök hos dem, kunde märka, hela den dagen till ända. 
Blodiglar, som från morgonen stått i sin vanliga glas- 

burk i ett fönster mot sydvest, på apteket, visade under 

hela tiden intet ovanligt beteende. 

På ett ställe der Daggmaskar pläga visa sig om aftnarna, 

kunde man under förmörkelsen icke upptäcka någon sådan. 

Af Aptekaren VixBrap i Hjo uppgifves: svag sydvestlig 

vind; himlen mer och mindre betäckt af moln. Gråsparfvar 

och Svalor skyndade under ett eget qvittrande läte till sina 

bon eller till träden vid mörkrets början; efter dess slut vi- 

sade de sig åter, lifliga och sjungande, såsom på en vacker 

morgon. — Läderlappar framkommo. — Bien voro oroliga och 

slogo ned rundt omkring kuporna, hvilkas ingångar de ej tyck- 

tes finna. 

Bergmästaren C. E. Sjöcgreen meddelar följande iakttagel- 
ser från Strålsnäs, nära Boxholm, vid Svartån och 4: mil 

söder om Skenninge. Himlen var till större delen mulen. Hus- 

djuren betedde sig i allmänhet såsom om aftonen och i enlig- 

het med sin vana att mot natten hemdrifvas eller förblifva ute, 

Kor, som voro vanda att förblifva ute öfver natten, började 
lugnt beta, såsom de oftast göra vid nattens början, och lika 

vanda Ögar, som betat under förmörkelsens början, lade sig, 

då denna blef total, att idisla. Ungnöt, som observerades af 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 7 & 8. d 
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deras skötare, lågo stilla och hvilade, men reste sig och bör- 

jade beta, då skötaren ditkom, och fortsatte dermed under hela 

förmörkelsen. Två ettårs-kalfvar närmade sig skötaren då det 

blef fullt mörkt, liksom om de märkt någonting ovanligt. Nå- 

gra, en torpare tillhöriga, äldre och yngre fäkreatur, som be- 

tade i öppna skogen och plägade hemdrifvas om aftnarne, sågos 

då det började bli skumt, skynda hemåt; men då de under 

vägen öfverraskades af mörkret lade de sig i samlad skock. 

Då det åter blef ljust skingrades de och började beta. 

Fåren uppgåfvos hafva synts skrämda vid det annalkande 

mörkret, och delade sig i två flockar, af hvilka den ena 

tycktes vara mera skrämd, den andra betade, ehuru något »för— 

vildad». — Hästarna hvilade stillastående, såsom vanligt om 

eftermiddagen och började beta då förmörkelsen tilltog, liksom 

de alltid pläga göra vid skymningen. De fortsatte dermed så 

länge det var mörkt; men då solen åter sken fram började de 

springa, och återvände, efter utseendet med glädje till den 

vanliga hviloplatsen, under en stor björk, der de sedan stan- 

nade på vanligt sätt. — Svinen, som vanligen plägade hem- 

drifvas om aftnarne, samlade sig vid en grind åt hemvägen; 

fyra årsgrisar närmade sig sköterskan, liksom oroliga, då 

mörkret blef starkast. 

Hundarne syntes föga bry sig om fenomenet, utan hvi- 

lade. En halfårs-gammal Rapphönshundvalp uppgick från sitt 

hviloställe sökande menniskors grannskap, der han åter lade 

sig ned. 

Skogvaktaren, som blifvit tillsagd, att under mörkret gifva 

akt på skogsdjuren, uppgaf, att Hararna icke hade börjat gå, 

såsom de annars pläga göra om aftnarne, Deremot lyckades 

han att kort före förmörkelsen stöta upp en Tjäderkull. Han 

höll den alltjemt skingrad och, emedan ungarna ännu voro »föga 

växte», lockade såväl de, som Tjäderhönan ganska lifligt, men 

då förmörkelsen blef total, upphörde lockandet å ömse sidor, 

ehuru kullen ännu var skingrad. Så snart det åter blef ljust 

började de ånyo att locka och svara hvarandra. 
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Två Läderlappar [månne Nattskärror?] hade blifvit sedda 

flygande i mörkret, nära ett vattenfall invid ett berg. Då 

ljuset återkom sades de hafva synts oroliga, flugit hit och dit, 

stött mot träden och snart försvunnit. 

Kråkorna flögo under skrik, hit och dit, men hunno ej 

samla sig i flockar, såsom de pläga göra om aftnarna. — Sparf- 

var och tättingar sökte, såsom vanligt om aftnarna, skydd 

invid trädstammarna och upphörde att qvittra, men började åter 

dermed då det blifvit ljust. Svalorna flögo vid mörkrets bör 

jan oroligt hit och dit. — Vildänder uppflögo ur ån och styrde 

kosan mot skogen. — De flesta foglarna tycktes rigta sin flygt 

mot sydvest. 

Följande iakttagelser, som äro gjorda utom området för 

den totala förmörkelsen, men som icke derföre ega mindre in- 

tresse, anföras här såsom en egen afdelning, för att underlätta 

jemförelsen med de föregående. 

Aptekaren Lanpiy i Motala hade anmärkt, att då för- 

mörkelsen nått halfva solskifvan, visade sig en mängd små- 

foglar i hans trädgård högst oroliga. »De flögo ofta tätt om- 

kring mitt hufvud, såsom ämnade de sätta sig och söka skydd». 

»Min åttaåriga gosse tog en vanlig sparf, som slog fast i an- 

sigtet på honom» — »och då gossen öppnade handen för att 

släppa fogeln, låg den ännu qvar några minuter.» — Då ljuset 

åter blifvit något starkare flög fogeln. — Uti en löfsal, der 

några barn lekte, hade foglarna slagit ned på marken och låtit 

taga sig. ”)-— En Stiggalt fortfor att äta under hela tiden, och 

en Hund tycktes ej gifva akt på mörkret. 

Kapten I. 1. HaGströmer iakttog på Viby-Värsta, 3 mil 

S.V. om Örebro, under det molnen vid förmörkelsen började 

skingra sig, att när denna var störst flög en flock af Columba 
fe 

”) Detta besynnerliga förhållande anföres här, då det blifvit till Aka- 

demien inberättadt, men tyckes dock icke hafva kunnat omedelbart 

bero af förmörkelsen. C. S. 
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oenas in på några löfklädda kullar. Vid samma tid utflög 

Hirundo urbica med sina ungar från boen, som finnas i mängd 

uti en flygelbyggnad på stället. Dessa foglar ansågos vara högst 

uppskrämda, gåfvo ett ovanligt läte, sökte sig intill tak och 

väggar och sväfvade i trånga kretsar omkring fem å sex personer, 

som stodo tillsammans ”), men då solljuset ånyo blef starkare 

flögo de åter in i boen med sitt vanliga glada qvittrande. 

Baron W. Löwen iakttog på Häringe, 3 mil söder om 

Stockholm, att boskapskreatur, som voro vanda att om aftonen 

gå hem från betet, äfven hemkommo vid förmörkelsen. — Få- 

ren, som kl. 3,45" [således v.p. + timme före mörkret] gått 

ned till vattnet, skyndade åter till fårhuset då förmörkelsen 

blef total. — Hundar syntes oroliga och darrande. — Sparfvar 

och andra småfoglar vid boningshusen tystnade och inkröpo i 

sina bon. Likaså i skogsmarken, der vid mörkrets början allt 
fogelqvitter tystnade. Svalorna flögo lågt ned, tätt öfver vat- 

tenytan. — Kråkorna flaxade tigande omkring och flögo slut- 

ligen snabbt, rakt uppåt, så att man ej kunde följa dem med 

blotta ögat. — Dufvorna höllo sig inne i dufslaget, utan att 

kuttra. 

Flugorna inomhus kröpo in i fönsterspringor eller satte 

sig, såsom om aftnarna, i taket och höllo sig der stilla. — 

Bien kommo i stora skaror inflygande i kuporna, intet enda 

sågs under förmörkelsen utanför. — Daggmaskar syntes icke till. 

Professor P. WauiBerG i Stockholm, der vädret var torrt : 

med strömoln, iakttog uti Trädgårdsföreningens trädgård följande: 

Gråsparfvar, (Fr. domestica) sutto på taken och läto, äf- 

ven under mörkaste tiden, höra det läte, som de pläga gifva, 

då de sålunda satt sig. Då ljuset åter något tilltagit flögo de. 

”) Sannolikt torde deras beteende heldre kunna förklaras deraf, att de 
sökte fånga mygg och andra aftoninsekter, som framkommo kring 
husen och omkring de nämnde personerna, än deraf, att de voro 
skrämde af mörkret. C. S. 
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Af fjärilar sågs blott en Papilio brassice, ungefär en half 

timme efter största förmörkelsen; ingen hade visat sig före 

eller under densamma. Ej heller förmärktes några nattfjärilar 

eller andra aftoninsekter. 

Flera arter flugor (Musca groenlandica, Lispa tentaculata, 

Anthomyie) sågos i rörelse före och efter den mörkaste tiden, 

men under denna satte de sig till ro, alldeles på samma sätt, 

som då ett tjockt moln, under en annars klar dag, stryker 

förbi solen. Äfven Humlorna voro stilla en längre stund, me- 

dan det var skumt, men flögo både före och efter den tiden: 

De vanliga MNätspindlarna (Epeira diadema) sågos icke 

komma fram i sina nät, hvaraf flera funnos på stället. — 

Daggmaskarna kommo icke fram. 

Doctor J. A. NycGren hade vid Schebo, 2+ mil norr om 

Norrtelge, anmärkt, att Svalorna icke syntes till under det 

förmörkelsen var störst, men väl före och efter den tiden. — 

Ingen sångfogel hördes qvittra eller sjunga under nämnde tid 

i det fria. Flädermöss och Myggsvärmar visade sig icke så- 

som de pläga göra om aftnarna; ej heller framkommo Gro- 

"dorna på gångstigar och Gräshopporna hördes ej knarra. — 

Myrorna voro i rörelse både under förmörkelsens till- och 

aftagande, men då den var störst syntes ingen myra på stacken. 

— Vädret var mulet, men klarnade efter förmörkelsen. Vinden 

vestlig, lindrig. 

Enligt uppgift af Bruksinspektor Björkman på Tolffors 

bruk, tätt invid Gefle, hade vinden der varit S.O. och him- 

meln betäckt af strömoln. Svalorna, som i år i allmänhet 

varit fåtaliga, hade icke varit sedda under den tid förmörkelsen 

var störst. Dufvorna hade äfven der begifvit sig in i duf- 

slaget och Hönsen in under tak. Han hade, medan skym- 

ningen var starkast, sett en sparf sitta, v.p. 20 minuters tid, 

stilla på ett tak och sedan flyga bort då ljuset åter tilltog. 

Kronofogden Burman observerade förmörkelsen i Neder- 

kaliz, der luften var nästan klar med blott lätta strömoln 
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Om djuren har han anmärkt, att några hästar och får, som 

gingo ute i en hägnad nära gården, lade sig eller stodo stilla 

på samma sätt som de plägade göra vid nattens annalkande. 

Största mörkret förliknas vid den skymning, som derstädes rå- 

der under den korta natten midtpå sommaren. 

Herr Sunpevau tillade: det är med verkligt nöje jag sökt 

verkställa uppdraget, att på ett ställe sammanföra de ofvanstå- 

ende iakttagelserna. De hafva blifvit flera och lärorikare än 

man på förhand hade vågat hoppas, och det kan ej undgå att 

anmärkas af den som genomläser dem, att ehuru de blifvit 

gjorda på vidt aflägsna ställen, i alla delar af landet, af 

ett stort antal personer, som på högst olika sätt uppfattat an— 

ledningarna till de yttringar, de sågo hos djuren, så äro dock 

sjelfva iakttagelserna märkvärdigt öfverensstämmande. Då de 

i allmänhet blifvit gjorda på djurarter, som vanligtvis omgifva 

menniskors boningar, finnas många uppgifter på nästan hvarje 

art, hvilket i hög grad ökar deras värde, emedan öfverensstäm- 

melsen mellan många iakttagelser, på vidt skilda orter, gifver 

dem en tillförlitlighet, som de skulle saknat, i fall de stått en—- 

staka, och gör att de kunna korrigera hvarandra, så att det 

synes huruvida andra' tillkomna omständigheter förvillat en och 

annan iagttagelse. 

Det första, som med säkerhet framlyser af dessa observa- 

tioner, är att djuren allenast uppfattat förmörkelsen såsom ett 

vanligt aftonmörker och det återkommande ljuset såsom en mor- 

gon, hvarigenom åter den åsigten bekräftas, att djurens sömn 

och i allmänhet natt-yttringar vida mera bestämmas af ljuset, 

än af jordens riktning mot solen m. m. som varit omtaladt så- 

som orsak. — Det synes hafva varit en ganska allmän tro, 

att djuren varit högst uppskrämda, såsom genom känslan af en 

allmän nöd eller stor olycka, eller åtminstone förvillade genom 

mörkrets inträffande på en ovanlig tid af dagen; men då det, 
genom observationernas sammanställande, blifvit fullkomligen klart, 

att endast de vanliga och alldagliga orsakerna varit tillräckliga 

att förorsaka de observerade yttringarna, och då just de, icke 

KI dr SE i, ASEA SSE SS SEEN NE 
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få observatörer, som närmare känna djurarterna och äro vanda 

att observera på dem, icke funnit yttringarna afvika från dem 

som inträffa hvarje afton, så blir det ganska tydligt, att den 

förmodade oron och skrämseln hos djuren allenast berott på 

individuell uppfattning, vid ett tillfälle då inbillningskraften varit 

uppdrifven och då de vanliga aftonfenomenen sågos vid en 

ovanlig tid på dagen. Äfven vanda observatörer hafva vid detta 

tillfälle icke kunnat afhålla den föreställningen, att djuren varit 

oroliga, ehuru de sågo dem handla alldeles lugnt och på van- 

ligt sätt. Man bör härvid ihågkomma, att det nästan dagligen 

ses inträffa, att djur, som mot aftonen -blifvit af en och annan 

orsak fördröjda, måste skynda sig hem, eller rent af låta öf- 

verraska sig af mörkret. Emellertid har ref. ansett sig böra 

alldeles utelemna de förmodanden, som många framställt om 

denna oro och skrämsel hos djuren, för att blott rent fram- 

ställa hvad hvar och en uppgifvit sig hafva sett. Likaledes 

äro de iakttagelser utelemnade, som blifvit. anställda på fiskar, 

grodor, insekter o. d., hvilka för tillfället blifvit intagna, och 

bragta i ett för dem alldeles ovanligt läge. 

Vidare synes det af observationerna, att hundar och kattor 

varit de djur, som visat minsta uppmärksamheten på förmörkel- 

sen, hvilket ganska väl öfverensstämmer dermed, att dessa, så- 

- som de flesta rofdjur af däggdjursklassen, äro vanda att vara i 

verksamhet lika väl om natten som om dagen. De växtätande 

däggdjuren hafva deremot mera regelbundet känt inflytandet af 

mörkret. De husdjur, som varit vanda att hemdrifvas om af- 

tonen, hafva äfven nu gått hemåt; de, som varit vanda att bli 

ute, hafva betett sig såsom vanligt om aftonen: alla oxar hafva 

lagt sig ned att idisla o. s. v. — Foglarna och insekterna 
hafva visat sig högst beroende af ljuset. Tamdufvorna hafva 

slagit in i dufslagen då det började bli skumt och förhållit sig 
tysta under mörkret; svalorna hafva ej begifvit sig in förr än 

just under mörkrets början, och en iagttagelse synes visa, att 

Cypselus apus förblifvit flygande ute. En annan observation 
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på samma fogel är ganska obestämd och flera finnas ej, hvil- 

ket är skada. 

2. Iakttagelser på växter. — Herr WanrBerG före- 

drog, ur de hithörande talrikt insända anteckningarna, följande: 

Professor ZettErRstEDT, Lund. Vädret klart. — Linum 

perenne, Campanula Speculum, Ozalis crassicaulis, Esch- 

scholtzia californica och crocea, Crepis-arterna samt Calendula 
offteinalis började, vid ljusets aftagande, småningom hopsluta 

sina blommor och hade nästan fullständigt slutit dem när den 

totala förmörkelsen inträdde, samt öppnade dem ej efter ljusets 

återkomst. Deremot ändrade Vicia PFaba icke sin bladställ- 

ning under förmörkelsen, ej eller slöto sig då blommorna hos 

Hemerocallis fulva och Dianthus deltoides, utan den sistnämnda 

bopfällde dem först, som vanligt, klockan 6 på aftonen. 

Bruksförvaltaren NorpBravH och Magister WADner, An- 

drarums alunbruk. Vädret balfklart. Blommor [hvilka upp- 
gifves ej] slöto sig under förmörkelsen och öppnade sig ej 

vidare. 

S. M. Adjunkten WaALLEsGren, Trolle-Ljungby, 14 mil ve- 

ster om Christianstad. Temligen klart. Straxt före förmörkel- 

sens början voro blommorna af Hemerocallis fulva, Esch- 

scholtzia californica och Convolvulus tricolor utslagna, af Oeno- 
thera  bienmnis slutna, af Lonicera Caprifolium utan lukt. 

Kl. 3,55 min. började Eschscholtzia sammandraga dem och - 

kl. 4 voro dess blommor alldeles hopfällda. Kl. 4t hade blom- 

mor på stånd af Oenothera, hvilka stodo i skugga, slagit ut. 

De öfriga ofvan anförda växterna undergingo ingen förändring. 

Organisten Lisa, Billinge, 3 wil norr om Lund. Tem- 

ligen klart. Under förmörkelsen  tillslöto sig blommorna af 

Eschscholtzia californica och Hypocheris radicata, utan att 

sedan öppna sig, hvilket dock, hvad den förra beträffar, äfven 

blifvit iakttaget vid samma tid under solklara dagar. Con- 

volvulus tricolor, Nolana atripheifolia, Lavatera trimestris, 
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Gilia tricolor, Limnanthes Douglasii, Hemerocallis fulva bibe- 

höllo deremot blommorna öppna under förmörkelsen och till- 

slöto dem först senare på vanlig tid. 'Oenothera triloba utslog 

blommorna under förmörkelsen och bibehöll dem öppna, hvilket 

äfven annars vid samma tid hefunnits vara händelsen. Le- 

guminosernas blad, t. ex. hos Vicia Faba, Cytisus Laburnum, 

Lotus 'cormiculata, Lupiner &c, visade intet tecken till 

retlighet. 

Landshöfdingen Grefve P. Lewenmvurrt, Halmstad. Vädret 

nästan klart. Gräset blef daggigt och stark blomsterånga märk- 

tes, vid förmörkelsens slut, på en af trädgårdsblommor om- 

gifven kulle, der detta förut icke var händelsen. 

Magister Siuseström, Källtorp 4+ mil N.V. från Calmar. 

Himlen nästan betäckt af stora moln. Iakttagelserna medde- 

lade af andra personer. Ringblommorna slöto sig under den 

totala förmörkelsen. »ÖOrchis odorata» [Platanthera bifolia?] 

luktade lika starkt som annars om aftonen. 

Akademize-Adjunkten Ångström, Alfvestad vid Wexiö. Strö- 

moln. Blommor [hvilka uppgifves ej] tillslöto sig under för- 

mörkelsen. 

Magister BerGws, Gyllenfors bruk i Småland vid Nissa 
ån, 6 mil S.V. från Jönköping. Mulet under totala förmör- 

kelsen. Leontodon autumnmalis, Calendula officinalis och Nym- 
phea alba slöto sina blommor under förmörkelsen och öppnade 

dem ej efter ljusets återinträdande; Nymphea sänkte dem lik- 

väl icke under vattenytan. 

Studeranden Tu. M. Fries, Femsjö prestgård i Westbo 

härad af Jönköpings län, 4 mil från Halmstad. Vädret nästan 

.klart under förmörkelsen, på förmiddagen duggregn. När mörkret 

började inträda slöt sig först (kl. 3"40”-) Hypocheris radicata. 
Den efterföljdes snart af Spergula arvensis (3.45”), Capsella 
Bursa Pastoris (d:o), Hieracium Pilosella och Auricula (3.50”), 

Lapsana communis (d:0), Leontodon autumnalis (4.0”), Stel- 
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laria media (4.2”) och Oenothera biennis (4.5”). Att Oeno- 

thera tvärt emot vanliga förhållandet, vid mörkrets tilltagande 

slöt sina blommor, under det den haft dem öppna den före- 

gående delen af dagen, anmärkes som en ovanlig företeelse. 

Den spridde under förmörkelsen en stark lukt, sådan den af 

iakttagaren aldrig förr blifvit bemärkt. Calendula arvensis 

(£'0"),  Hypocheris maculata och Potentilla argentea (4.5”) 

började sluta blommorna, men hunno ej fullt hopfälla dem innan 

det återvändande ljuset afbröt deras sammandragning. Sådant 

var äfven förhållandet med Anthemis arvensis, som kl. 3.55” 

sågs hafva börjat nedluta sina tungblomster mot holken, hvil- 

ken de likväl icke fullkomligt nådde. Bland Leguminose var 

Orobus tuberosus den enda af observerade arter, som helt och 

hållet hopfällde bladen (4.7”'), då deremot endast ett eller annat 

blad hopveks hos Trifolium repens och pratense (4.2”) samt 

hos Lotus corniculata (4.7). 

Lector Björtuing, Strömstad. Strömoln. TIakttagelserna gjorda 

af Apothekaren Burman. Kort före den totala förmörkelsen hop- 

fälldes blommorna af Linum perenne mer eller mindre full- 

ständigt, samt bibehöllo sig derefter slutna. Hos Calendula 

officinalis märktes en obetydlig böjning inåt på strålblommorna. 

Convolvulus tricolor hade redan förut slutit sig och förblef 
sluten. Blommorna af Leontodon samt bladen af Ärter, Klöf- 

ver, Lotus, Lupiner och Ozalis visade ingen förändring. 

Apothekaren WiKBtap, Hjo. Temligen klart. Näckrosorna 

drogo sig under vattnet och Convolvulus tricolor slöt sig full- 

komligt, utan att vidare under dagen öppna sig. 

Bergmästaren Cartr E. SsöcGren, Strålsnäs, 43 mil söder 

om Skenninge. Himmelen nästan mulen. Ingen inverkan af 

förmörkelsen märktes på växterna. I Rådman ÅHGRENS träd 

gård i Skenninge (temligen klart) utslog Öenothera [troligen 
biennis] sina gula blommor. 
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Iakttagelser utom den totala förmörkelsens område. 

Apothekaren Lanpin, Motala. Nära klart.  Förmörkelsen 

nästan total. Enligt berättelse hade Aster-arter och Polemo- 

mum under förmörkelsen liksom hopdragit sina blommor och 

Nattviolen ångade derunder, enligt Herr LANnDIns egen iaktta—- 

gelse, nästan som på aftonen, eller åtminstone mer än om dagen. 

Professor WAHLBERG, Stockholm. Strömoln. Acacia lophantha 

och dealbata hopfällde småbladen vid ljusets aftagande och öpp- 

nade dem åter, ehuru ofullständigt, efter dess återkomst. Calli- 

stachys ovata uppreste bladen mot stammen och bibehöll dem 

sedan hela dagen i denna ställning. Calendula offternalis höjde 

något sina strålblommor. Oenothera bienmis öppnade ej blom- 

morna, ej eller utvecklades lukten hos blommor, som mot af- 

tonen sprida vällukt. Convolvulus tricolor, Hemerocallis fulva 

och alla öfriga blommor, som observerades, tillslöto sig icke. 

Bruks-Läkaren Nycren, Schebo bruk, 24 mil norr om 

Norrtelje. Vädret mulet, klarnade efter förmörkelsen. Calen- 

dula officinalis upphöjde sina strålblommor, men tillslöt ej blom- 

morna. Convolvulus tricolor hade redan före förmörkelsen slutit 

dem och fortfor att hafva dem slutna. Ärter och Bondbönor 

ändrade ej bladställning. Platanthera luktade ej så starkt som 

om natten. 

Bruks-Inspektor Bsörxman, Tolffors bruk vid Gefle. Strö- 

moln. »En Acacia» [hvilken uppgifves ej], Maskrosor och 

Ringblommor  slöto sig under förmörkelsen och öppnade sig 

derefter något, dock ej som förut. 

Kronofogden Burman, Neder-Caliz. Nästan klart. Öfversta 

bladen på Potatoes-kålen hopdrogos något, dock ej så mycket 

som vanligt vid nattens annalkande. 

Herr WaunpBerG tillade: Af ofvanstående iakttagelser fram- 

går, att solförmörkelsens inverkan på växterna varit likartad 

med den, som vid mörkrets inträdande om aftonen vanligen 

förmärkes, men att den totala förmörkelsens korta varaktighet 
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endast hos de mest känsliga arterna varit tillräcklig att fram- 

kalla någon förändring. Dessutom bör anmärkas, att det olika 

förhållande, som af särskilde observatörer blifvit uppgifvet, huf- 

vudsakligen synes hafva berott 'af förmörkelsens mer :'eller 

mindre fullständighet, samt af väderlekens beskaffenhet på ob- 

servationsstället. 

5. Gulo borealis. — Bland anteckningarna öfver djurs 
förhållande under solförmörkelsen hade inkommit en skrifvelse 

undertecknad af Stadsfiskalen O. G. ScHaAGEruinp, Tullvaktmä- 

staren ÅA. HepBerG och Studeranden J. HeboszeErG, samt ytter- 

ligare bestyrkt af Postmästaren G. E. Geyrr, alt straxt före 

förmörkelsen hade två Järfvar (Gulo borealis) visat sig i en ärt- 

åker vid Sohlberga i granskapet af Arvika i Vermland, och der- 

ifrån blifvit bortskrämde af dem som undertecknat skrifvelsen. 

Det anföres vidare, att denna djurart är högst sällsynt åt detta 

håll, och icke varit känd att visa sig på odlade ställen, utan 

blott att uppehålla sig i de aflägsnare skogstrakterna. Då 

denna uppgift endast har värde såsom upplysande detta djurs 

geografiska utbredning, har den icke blifvit upptagen under fö- 

regående rubrik. 

6. MNickeltillverkning. — Herr BrevBerG hade in- 

skickat till Akademien en uppsats, redogörande för de försök, 

hvarmed ban under den sednaste t:den varit sysselsatt för att 

tillgodonjuta den nickel- och kopparhaltiga Klefvamalmen i 

Småland. Af denna upsats, som uteslutande berörde den teck- 

niska delen af ämnet, gjordes en sammandragen redogörelse in— 

för Akademien, innehållande i hufvudsak, att Herr BrepBeErG tror 

sig, förmedelst användande af en bättre rostniug, hafva lyckats 

åvägabringa sådana af honom kallade koncentrationssmältningar, 

alt han dervid erhållit en skärstensprodukt, som varit rik på 

nickel och koppar, men deremot ganska fattig på jern. 
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7. Kolsyrad kopparoxid-natron. — Herr L Svan- 

BERG föredrog följande till honom derom gjorda meddelande af 

Herr GENTELE: 

Indryper man litet af en kopparvitriollösning uti en kon- 

centrerad lösning af kolsyradt natron, så upplöser sig den först 

bildade fällningen, hvilket dock icke inträffar om mera tillsättes 

af kopparlösningen. Den bildade fällningen förvandlas deremot 

inom några dagar till ett groft kristallpulver, hvaribland man 

stundom varseblifver kristaller af 4 centimeters storlek. Dessa 

kristaller hafva kopparvitriolens färg och utgöras af långa 4-si- 

diga rhombiska prismer; vid upphettning afgifva de kolsyra 

och vatten, men bibehålla deras form och blifva glänsande 

svartbruna. Vid analys erhölls följande procentiska värden för 

dessa kristallers sammansättning 

funnet räkn. 

kolsyradt natron —. . . - 37.40 37.55 

KÖpPPar OST SAR dera 27.90 27.98 

KÖISYTOL er RSS Le GORA 14.67 15.51 

VALE D spe on AD VETE 20.03 19.03 

och hvaraf följer, att formeln för denna förening är NaC+ CuC+3E. 

Detta salt fås äfven om man indryper en lösning af svafvel- 

syrad kopparoxid-ammoniak uti en koncentrerad lösning af kol- 

syradt natron, samt öfverlemnar blandningen till ammoniakens 

frivilliga förflygtigande. Likväl har det så bildade dubbelsaltet 

visat sig icke vara fullkomligt rent, utan förorenadt af omkring 

+s procent svafvelsyra. Af vatten sönderdelas dubbelsaltet på 

ett sådant sätt, att kolsyradt natron utdrages tillika med en 

del kolsyra. 

OH. Srtruve, som i bref meddelat mig, att han erhållit 

samma dubbelsalt, genom att upplösa Brunners basiska kolsy- 

rade kopparoxid (CuC+Cul+H) uti en varm, koncentrerad lös- 

ning af kolsyradt natron, hvarvid dubbelsaltet under afsvalning 

kristalliserar, angifver, att det, behandladt med kallt vatten, ut- 

vecklar kolsyra under en längre tid, under det att kolsyradt 

natron utdrages, och hvarvid det förut blåa saltet, utan att 
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förlora sin form, antager en mer eller mindre SR färg och 

förvandlar sig till 20u Ö+3CuH+3H. 

8. Svamp på råg. — Herr Fries hade insändt 
följande: 

»De till mig öfversända gula rostfläckar, som angripit frön 

af. råg, liknade vid första anblicken så fullkomligt Fusa- 

rim heterosporium Syst. Myc., en svampväxt, som angriper 

gräsfrön, och först blef upptäckt på Lolium temulentum, 

att jag icke betviflade deras öfverensstämmelse, dock för att 

med full visshet bestämma densamma, har jag undersökt den 

under sammansatt mikroskop, hvarigenom denna bestämning är 

fullkomligen bestyrkt ”). Då man nemligen fuktar sädeskornen, 

svälla de gula fläckarna något upp till en nästan gelatinös 

massa, som under mikroskop upplöser sig till en mängd ytterst 

små, genomskinliga spindelformiga sporidier. 

Det torde förtjena anmärkas, att en mängd arter af Fu- 

sarium och i synnerhet Fusisporium, som föga derifrån afviker, 

äro ett vanligt symptom hos sjuka växtdelar, synnerligast rötter 

och frukter. Det var en art af dessa slägten (Fusisporium 

Solani, Summ. Veg. Sc. p. 473), som man i Tyskland antog 
som orsak till Potatis-farsoten, en annan art förstör Rödbetor, 

en annan Päron o. s. v. Dessa, såsom växande på större 

köttiga delar, äro vida mera utbildade, och omgilvas af ett 

mycket tydligt mögellikt ludd (deras vegetativa system), så att 

deras svampnatur icke kan betviflas. Hos Fusarierne, växande 

på fastare växtdelar, försvinner nämda mögel, och hafva frö- 

kornen endast ett tunnt, cellulöst underlag, men äro till alla 

delar föröfrigt så öfverensstämmande, att deras skillnad till olika 

slögten är endast artificiell. 

Alla dessa svampbildningar äro i hög grad meteoriska och 

framträda derföre företrädesvis regnfulla år. Visserligen träffar 

”) De på Lolium växande exemplar äro endast mera utbildade, mör- 
kare och öfverkläda vanligen hela fröet. 
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man dem sporadiska alla år på senhösten, men under ogunstiga 

somrar visa de sig redan före skörden: såsom farsoter. Att af 

dessa parasiter angripen säd icke är tjenlig till utsäde, be- 

höfver knappast anmärkas; men har man friskt utsäde behöf- 

ver man icke frukta för deras smittbarhet ett kommande år, 

så vida icke lika ogunstiga klimateriska förhållanden skulle 

inträffa. 
Någon menlig inverkan på helsan af nämda parasiter har 

icke hittills blifvit anmärkt. Erfarenheten deraf vore af vigt 

få tillförlitligt bestyrkt och utredd; ty möjligen kunna de sjuk- 

domsfall, som blifvit observerade, hufvudsakligen eller endast 

härröra af de inblandade mjölökorna, med hvilkas kända verk- 

ningar de uppgifna symptomerna öfverensstämma. Emedlertid 

är anmärkningsvärdt, att Fusarii heterosporii egentliga stam= 

båll eller ursprungliga växtställe är frön af Lolium temulen- 

tum eller Dårrepe. Då dessa frön, blandade bland säden, lika- 

ledes förorsaka yrsel och svindel, då nybakadt bröd användes, 

väckas flera nya frågor. Har f. e. Fusarium heterosporium, 

då den öfverflyttade från Lolium temulentum till rågen, på 

dess frön inympat Dårrepets giftiga egenskap? Eller beror, 

hvilket mig synes sannolikare, Dårrepets giftiga egenskap 

deraf, att det lättare angripes än andra frön af nämda svamp, 

helst Dårrepet vid många tillfällen icke skall visat några skad- 

liga verkningar? Alla dessa frågor kunna naturligtvis icke be- 

svaras förr än det blifvit bestämdt utrönt, att säd, angripen 

af Fusarium, "utan inblandade mjölökor, visat nämda menliga 

verkningar. 

I samband med föregående torde ytterligare tillåtas mig 

anmärka en annan parasit-svamp, som flerestädes på örters 

blad detta år förorsakat tvinsot hos växterna, nemligen Oidium 

Erysiphoides S. M. Den liknar den vanliga mjöldaggen (Ery- 
siphe), men saknar dess gulbruna sferiska frukter, och består 

endast af perlbandslikt förenade sporidier. Jag har mycken 

anledning förmoda, att den i Italien detta år så förstörande 

»Oidium Tuckeri» (Ej Odium, som alla Svenska tidningar upp- 



— 262 — 

gifvit) är samma eller en närbeslägtad art. Att alla dessa 

växters utbredning står i nära samband med egendomliga at- 
mosferiska förhållanden synes utom allt tvifvel. Äfven Hypo- 

ereae Hypomycetes (Se Vet. Akad. Förhandl. 1850, Febr.) 

hafva detta år varit vanliga, och Nyctalis Asterophora, ett vill 

Agaricinei hörande slägte, som endast växer uppå andra full- 

komligare Agarici, har i år flera gånger blifvit sedd kring Up- 

sala. Sedan 4813 har den icke af mig blifvit funnen. 

9. Cholerafarsoten i Sverige 1850. — Herr 
Bere , som tillkännagaf sig nyligen hafva afslutat en, på upp- 

drag af Kongl. Sundhets-Collegium författad och på officiella 

uppgifter från de af sjukdomen angripna orterna grundad, be- 

rättelse om denna farsot, meddelade, jemte förevisande af sär- 

skild karta, att 1850 års cholerafarsot i afseende på utbred- 

ningen bufvudsakligen hållit sig inom en sträcka af omkring 

50 mil, från Skåoe till Vermland, utefter landets vestra' sida, 

ehuru äfven här med betydliga språng, hvaremot på landets 

östra sida, endast två vidt skiljda ställen deraf haft besök. 1834 

års cholerafarsot sträckte sig på spridda ställen af östra kusten 

nära 30 mil nordligare eller till Ångermanland. Då 1850 års 

farsot hufvudsakligen synes utbredd i rigtningen från norr till 

söder, tyckes deremot farsoten 1834 hafva gått från nordvest 

till nordost. Då choleran 1834 besökte utom Stockholms stad 

47 län, var den 1850 begränsad inom 9, af hvilka 2, Gott-. 

lands och Malmöhus, år 1834 voro för farsoten fria. Städer, 

köpingar, fiskelägen och större byar hafva båda gångerna ut- 

gjort farsotens egentliga tillhåll, under det landsbygdens spridda 

befolkning i det hela och med undantag för större städers när- 

maste granskap haft föga känning deraf. Durationen af 1850 

års farsot i hela landet kan uppskattas till 5 månader, nemligen 
från början af Augusti [d. 3:dje?], då densamma först utbröt 
i Malmö, till slutet af December; 1834 års farsot, börjad i 

Carl 
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Carl Johans församling i Götheborg d. 26, upphörde dock re- 
dan med November att sprida sig till nya ställen, hvadan 

alltså dess duration föga öfversteg tre månader. Farsotens för 

lopp å hvarje serskildt angripet ställe har äfven ungefärligen 

i samma proportion varit år 1850 långvarigare än år 1834. 

Då cholerans vidsträcktaste spridning år 1834 synes hafva in- 

träffat i sednare hälften af Augusti och första af September 

under en ovanlig hetta och torka med stark solrök, egde. der- 

emot dess vidsträcktaste spridning år 4850 rum mellan den 

47 Sept. och 47 Okt. under en oftast mer än vanligt kall, 

regnig och dimmig höstväderlek. Af alla dödsfallen i 1834 

års farsot timade icke mindre än 42;058 inom Augusti och 

September månader jemte de få dagarne af Juli och endast 

579 under Oktober—December månader, då deremot i 1850 

års farsot icke mer än 422 dödsfall inträffade under Augusti 

. och September, men 4309 under Oktober December må- 
nader. Antalet i mer eller mindre utbildad cholera inom lan- 

det år 1850 insjuknade utgör enligt uppgifterne: 4410, deraf 

3072 innevånare "i städer, köpingar, fiskelägen o. d., hvadan 
alltså på öfriga orter inom angripna länen komma 4338 sjuk- 

domsfall. Antalet insjuknade år 1834 torde med säkerhet 

kunna uppskattas till sexfaldigt större. Antalet döda i cholera 

41834 var sjufaldigt större än det år 1850. Största dödlig- 

heten i sistlidna årets farsot synes hafva egt rum bland de sjö- 

farande å Götha elf; derefter följa kommunerna: Lilla Edet 

(hvar 49:de innevånare), Råå fiskeläge (hvar 28:de), Döder- 
hultsvik (hvar 30:de), Malmö (hvar 34:de), Trollhättan (hvar 

38:de), Götheborg (hvar 40:de, år 1834 hvar 11:te), Ron- 

neby (hvar 45:te), Wenersborg (hvar 49:de, år 1834 hvar 

18:de). Det ojemförligt största antalet insjuknade och döde un- 

der 1850 års farsot uppgifves hafva tillhört den fattigaste ar— 

betsklassen, bland hvilka trånga och osunda bostäder, saknad 
af lifsförnödenheter och ej sällan dryckenskap och annan lidér- 

lighet  omisskänneligen ökat offrens antal. De bättre lottade 

Öfvers. af EK. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8, N:o 7 & 8. 6 
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samhällsklassernas ställning synes alltså nu hafva beredt ett 

skydd, som år 1834 deremot ingalunda var i samma grad 

verksamt. 

I afseende på väderlekens förhållande före och-under far 
soten är ådagalagdt att, likasom år 1834 egde rum, en ovan- 

ligt stark värma och torka föregått dess utbrott; nemligen. från 

medlet af Juli till medlet af Augusti. Denna värma fortfor 

deremot ej ända in uti September såsom år 1834, utan synes 

på samma dygn (d. 16—17 Aug.) i hela landet plötsligt hafva 

blifvit utbytt mot en för årstiden ovanlig kyla med regn och 

blåst, bvilken väderlek sedan under flera veckor blef rådande. 

Med : undantag för den förutgångna starka värman, gemensam 

med året 1834, förete de meteorologiska förhållanden, som blif- 

vit observerade och meddelade, intet, som kan gifva ledning 

åt forskningen öfver farsotens uppkomst och utbredning. Lika- 

som vanligen plägar inträffa under het och torr eftersommar, 

åtföljdes eller efterträddes den starka värman sistlidet år af 

en i hela landet och särdeles i de till hafvet närbelägnare de- 

larne allmänt utbredd benägenhet för diarrhé, ofta med lik- 

tidig kräkning, stundom äfven med kramp eller den symptom- 

grupp, som blifvit benämd inhemsk choiera. Undantagande 

Malmö, der den elakartade choleran först utbröt under ännu 

fortfarande hetta och torka, uppgifves från de af farsoten se- 

dan angripna orterna, att öfverallt, der benägenhet för diarrhé 

förut varit rådande, densamma en till flera veckor före cho- 

lerautbrottet redan hade upphört, och att helsotillståndet äfven 

i öfrigt var godt, så att anledning likaledes saknas, att i ome- 

delbart förutgångna sjukdomars talrikhet eller beskaffenhet söka 
någon grund för utbrottet af cholerafarsoten. Deremot gifva 

iakttagelserna vid handen, att efter farsotens utbrott de indivi- 

duella sjukdomsfallen mycket ofta varit föregångna af ett diarrhé, 

hvars tidiga beaktande bestämdt visat sig istånd att beherrska 

farsotens stora lifsfarlighet. Hvarken på liktidigt gängse sjuk- 

domar eller på sjuklighetsförhållandet efteråt, så vidt detta ännu 

kunnat bedömas, synes sista cholerafarsoten hafva utöfvat någon 



— 265 — 

märkbar allmän inflytelse. "Flertalet sjukdomsfall uppgifves hafva 

börjat nattetid. 

I :afseende på farsotens spridningssätt är upplyst: 4:0) 

hvad beträffar sjöfarande till rikets kuster: att, sedan i Lubeck 

redän från den 24 varit rådande en stor sjuklighet, som den 

26 s. m. förklarats vara cholera, å fem emellan den 22 Juli 

och 8 Aug. från denna stad algångna, och till skiljda orter i 

Sverige ankomna fartyg cholera medförts, äfvensom att seder- 

mera från åtskilliga andra så väl utrikes som inrikes cholera—- 

sjuka orter afgångna fartyg likaledes medfört cholera; 2:0) 

hvad beträffar läkare och betjening vid karantänsplatserne å 

rikets kuster, att bland dem 8 i cholerine och cholera insjuknat 

och 3 aflidit; 3:0o) att efter cholerafarsotens utbrott i Göthe- 

borg, dess spridning till de utmed Götha elf belägna orterna å 

hvarje ställe föregåtts af cholerafall bland från Götheborg dit 

ankomne sjöfarande; att redan den 9 Oktober, innan far- 

soten ännu i öfrigt hunnit nordligare ort än Brinkebergskulles 

kanalstation, cholerafall yppats å andra sidan af Wenern om>- 

kring 10 mil nordöst från Götha elfs början nemligen vid Sjö- 

torps kanalstation, som passerats af åtskilliga fartyg från Gö- 

theborg och Wenersborg, dock utan att å dem någon person; 

veterligt varit cholerasjuk, samt att den 15 Okt. o. f. dagar 

cholerafall yppats midt inne uti Wermland efter ankomst dit 

af personer, som den 13 sjöledes afgått från Wenersborg efter 

första derstädes inträffade cholerafall. Dessutom har flertalet 

af de sjuka kommunerna vetat uppgifva, att de först insjuk- 

nade veterligen haft beröring med cholerasjuk ort eller person, 

äfvensom att oftast inom samma familj, hus och närmaste gran- 

skap kort efter hvarandra följt flera sjukdoms- och dödsfall. 

Farsotens lokala utbredning i det hela synes ock omisskänne- 

ligen stå i ett bestämdt direkt förhållande till rigtning och lif- 

lighet af trafiken serdeles till sjös. Under nödvändigt medgif- 

vande, att cholerafarsot någonstädes och möjligen flerstädes. verl- 

den uppstått, och kan uppstå af rent lokala förbållanden, äf- 

vensom att farsoten i mer och mindre grad alltid och alle 
Pn 
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städes torde stå under dessas inflytelse, synes mig dock gäl- 

lande grunder för all naturvetenskaplig forskning ännu åtmin— 

stone icke kunna tillåta antagandet, att de negativa resulta 

terna af undersökningen om farsotens uppkomst i Malmö, Gö- 

theborg, Ronneby och Döderhultsvik skulle, vid sidan af de tal- 

rika data rörande spridningssättet, hvilka ofvan meddelats, ut- 

göra fullgiltigt bevis för dessa orters förmåga att spontant alstra 

elakartad cholera. 

I alla händelser kan resultatet af hvad hittills från fler- 

talet kommuner såsom vunnen erfarenhet uppgifvits, sägas vara 

det, att sistlidet års cholerafarsot visat sig spridas genom per- 

sonlig beröring eller vara hvad man vanligen kallar smitto- 

sam, med hänsigt hvartill likväl äfven måste framhållas det 

icke mindre bekräftade erfarenhetsrönet, att blotta närvaron af 

den obekanta factor, som vi kalla smittoämne ensamt för sig 

hvarken innebär hela vilkoret för det individuella sjukdoms- 

fallet, eller, ännu mindre, förmår att framkalla någon farsot, 

utan att till så väl det ena som det andra fordras samverkan 

af flera factorer, bland hvilka sista farsoten omisskänneligen 

röjt en vigtig uti den fattigare arbetsklassens ofördelagtiga hy- 

gieniska ställning. 

Akademiska angelägenheter. 

Sammankomsten den 410 September. 

Pröses tillkännagaf, att Akademien i sin sjette klass genom döden 
förlorat: 

Professorn Gust. Kunwze i Leipzig, d. 30 April, och 
Professor Laurentz ÖKEN i Zärich, d. 10 Augusti. 
Herr Fries hade insändt elfva nya blad af de afbildningar af 

svampar, som under hans inseende utföras. 

Sammankomsten den 8 October. 

Preses tillkännagaf, att Akademien genom döden förlorat sin le- 
damot i nionde klassen, Erkebiskopen, En af de 18 i Sv. Akad., Leda- 
moten af Kongl. Seraphimer-Orden, Doct. C. F. Ar WinGirp. 

Akademien kallade till inländske ledamöter: 
I sjette klassen: Adjunkten vid Universitetet i Upsala Herr Mag. 

J. E. ÅrescHouc. 
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I sjunde klassen: Med. theoret. et forensis Professoren vid Uni- 
versitetet i Lund, Dr N. H. LovÉEn, 

samt till utländska ledamöter: 

I första klassen: Herr Wiczuiam Tuomson, Phys. Professor vid Uni- 
versitetet i Glasgow, samt 

I femte klassen: Herr Victor Recwaurt, Professor vid Collége de 
France, Ledamot af Fr. Institutet. 

SKÄNKER. 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Anmälda den 410 September. 

Af HH. DM. Konungen. 

Voyage de la Bonite, Observations Magnétiques. P. HI. Paris. 8:0. 

Af Kongl. Nederlåndska Regeringen. 

Flora Batava. Aflev. 4165. 4:0. 

Af Kongl. Brittiska Regeringen. 

Observations made at Hobart Town, in Van Diemens Land and by the 
antarctic naval expedition. Vol. I. Lond. 1851. 4:0. 

Observations on days of unusual magnetic disturbance. Vol. I. P. 2. 
Lond. 1851. 4:0. 

Af Kongl. Norska Universitetet. 

Barlaams og Josaphats Saga. Udg. af Kerser og UnGer. Christ. 
1851. 8:0. 

Nyt Magaz. for Naturvidenskaberne, VI: 2—4. Christ. 1850—54. 8:0. 
Atskilliga handlingar från det nordiska studentmötet i Christiania 1850. 

Af Franska Republikens Regering. 

Annales des Mines. 41841: 41. 

Af Kejs. Vetenskaps-Akademien i Wien. 

Denkschriften der kais. Akademie: Philos. Historische Classe. B. I, 
II: 1. — Mathem. Naturwiss. Classe. B. I. Mit Tafeln. Wien 
1850, 51. Fol. (m. t.) 

Sitzungsberichte d. k. Akad. 1850. Juni, Juli, Oct. Nov., Dec. $8:0. 
Fontes rer. Austriacarum, 2:te Abth. B. III. Wien 1851. 8:0. 

Af HK. K. Geologische Reichsanstalt i Wien. 

Jahrbuch. Erster Jahrg. N:o 3, 4. 8:0. 

Af HK. Sächsisehe Gesellschaft d. Wiss. in Leipzig. 

Abhandlungen der mathem.-phys. Classe. N:o 1—5. Leipz. 1849—50. 8:0. 
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Berichte äb. die Verhandlungen. Math.-phys. CI. 1849: N:o 1—3. 
1850: N:o 1. Leipz. $8:0. 

Af KH. Baieriscehe Akademie d. Wiss. i Miumehen. 

ScHaarHäivLtT , Geognost. Untersuchungen der: Baierischen Lande. Erster 
Beitrag. Mänch. 18541. 8:0. 

Af Sehweizerisehe Naturforschende Gesellsehaft. 

Verbandlungen der Gesellschaft bei ihren Versammlungen 1849— 
1850. 8:0. 

Neue Denkschriften. B. XI. Zurich 1850. 4:0. 

Af Naturforsech. Gesellschaft i Bern. 

Mittheilungen. N:o 161—194.: 1849—50. 8:0. 

Af Société de physique et d'hist. natur. i Gentve. 

Memoires. T. XII: P.-2. 1851. 4:;0. 

Af Société Vandoise. 

Bulletin.” N:a 22. FÖ 1090. 

Af H. Nederland. Instituut i Amsterdam. 

Verhandelingen der eerste klasse. Derde Reeks. D. II, III. Amst. 
1850. 4:0, 

Jaarboek voor 1850. Amsl. 1850. 8:0. 

Af Société Hollandaise des secienees i Haarlem. 

Extrait du programme pour P'année 1851. 4:0. 

Af Royal Society i London. 

Philosophical Transactions. 41850: 2. 1851: 1. 40. 
Proceedings. VI: 77, 78. 8:0. 
List of the Society. 1850. 4:0. 
Greenwich Observations. 1848 & 1849. Lond. 1850. 4:0. 

Af Linnean Society i London. 

Tranctions of the Society. Vol. XX. P. 3. Lond. 1851. 40. 

Proceeding. N:o 34—44. 1847—50. 8:0. 
List. of the Society. 1850. 4:0. 

Af Boyal Irish Academy. 

Proceedings." Vol. IV. Dublin 1850. 8:0. 

Af the British Assoeiation. 

Report of the 20:th meeting in Edinburg, 1850. Lond. 1851. 8:0. 

Af Chemical Society i London. 

Quarterly Journal of the Society, N:o XII, XIV. Lond. 48514. 80 
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- Af Geographical Soeiety I London. 

Journal of the Society, Vol. XX. P. 2. Lond. 1851. 8:0. 
Address. By W. H. Swmite. Lond. 1851. 8:0. 

Af Société Géologique i Paris. 

Bulletin de la Société. T. VIL F. 39—541. Paris 1851. 8:0. 

Af La Corps des Ingénieurs des Mines de Russie. 

Annales de PFobservation physique central de Russie; publ. par Kurp- 
FER. 1847. N:o 1, 2. Sit Petersb. 1850. 4:0. 

Af Herr Anatole Demidoff i Paris. 

Voyage dans Ja Russie Méridionale, sous la direction de Mir ÅA. De- 
MiIDOFF. Atlas, Livr. 13—46. Fol. 

Af Herr Elias Fries i Upsala. 

CastaAGNE, L., Catalogue des plantes..aux environs de Marseille. Aix 
1845. 8:0. 

— — Supplément au catalogue. Aix 1851. 8:0. 

”” 

Af Herr C. B. Lilliehook i Carlskrona. 

Voyage en Islande et au Groenland sur la Recherche. Hist du voyage. 
T. II. — Litterature Islandaire, 2:me partie. — Zoologie et 
médecine. Paris 1850—541. 38:o. 

Af Författarne. 

ÅGARDH, J. S., Species genera et ordines algarum. Vol. U. PP. 4., 
Lunde 1851. 4:o, 

BoecKx, Cur., Bemzerkningar ang. Graptolitherne. Christ. 1851. 4:0. 
Boussicnavurs, J: B. Economie rurale, 2:me éd. Toms I, I.: Paris 

1551. $8:0. 

Van DER Hotves, J, Handboek der Dierkunde. D. II. St. 3. Am- 
sterd. 1851. 80. 

IL.wost & Törsrote, Analecta clinica iconibus illustrata. Tom. I. Hel- 
singf. 1851. 4:0. 

Jackson, CH. T., Report on the geology of the State of Michigan. 
Pag. 371—935, Washingt. 1849. 8:0, 

Parwstepbt, C., Afhandling om klockvinklar af stål. Götheb. 1851. 8:0. 
(lur Götheb. K. Vet. och Vitt. Samhälles Handl.) 

ZeTTERSTEDT, J. W., Diptera Scandinavige. T. X. Lunde 1851. 8:0. 
Atskilliga småskrifter af CHr. Borck, Cu. L. BonArAkTE, E. J. BONsDORFF, 

Crot-Bey, FaABius, M. FaAraDAr, Gounp, MörcH, C. Fr. NAUMANN, 
NEUERMANN, PETERS, ProscH och J. R. Rortn. 

Af Utgifvarne. 

Digitaline. Rapports de MM. RAver, SouBEtrAn & Bouinraupo. Paris 
1851, 8:0. (2 ex.). 



— 270 — 

Jahresbericht von L. F. SvAnBErc. Jahrg. 29. H. 2. Täb. 1850. 8:0. 
The Astronomical Journal. Cambridge. Vol. I. N:o 23, 24. II: 4,2. 

Cambr. 4:0. 
Observations météorologiques å Nijne-Taguilsk. Ann. 1846—49. Paris 

1846—50, 8:0. 

Anmälda den 8 Oktober. 

Af Franska Republikens Regering. 

Annales des Mines. 41851: Livr. 2. 88:0. 

Af Kongl. Vetenskaps-Akademien i Berlin. 

Abhandlungen der K. Akademie 1849. Berlin 1851. 4:0. 
Monatsberichte, 1851, Januar—Juni. <8:0. 

Af Naturforschende Gesellschaft i Basel. 

Bericht äb. die Verhandlungen der Gesellsch. IX. 1848—1850. Basel 
1851. 8:0. 

Af Société Géologique de France. 

Mémoires de la Société, 2:2me Sér. T. IV. P. 4. Paris 1851. 4:0. 
Bulletin, 2:e Sér. T. VIII. Fol. 10—20. 8:0. 

Af RB. Academia de Cieneias i Madrid. 

Memorias de la R. Academia, Tercera serie. T. I. P. 1. Madrid 
1850. 4:0. 

Resumen de los Actos, 1849—50. Madrid 1850. 4:0. 

Af Soelété Imp. des Naturalistes i Moskau. 

Bulletin de la Société. 1850: N:o 3, 4. 1851: N:o 1. 8:0. 

Af Författarne. 

Horst, Fr., Sindssyge, Blinde, Dövstumme og Spedalske i 1835 og 
1845. Christiania 1851. 8:0. 

Liars, Emm., Théorie mathém. des oscillations du Barométre. Paris 
1851. 3:0. 

WiLrkKinsson, J. J. S., The human body and its connexion with man, 
illustrated by the principal organs. Lond. 18514. 8:0. 

Af Utgifvarne. 

Berättelse om expositionen af Svenska Slöjdalster i Stockholm, 1854. 
Af C. Parmsteot. Sthlm 1851. 8:0. 

The astronomical Journal. Cambridge. Vol. II. N:o 3—5. 18541. 4:0. ' 

Till 
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Till Rikets Naturhistoriska MTusewm. 

Zoologiska afdelningen. 

Af Professor Jap. Steenstrup i Köpenhamn. 

En grupp af Xenobalanus Globicipitis STEENSTR. 

Af Apotekaren Hjalmarson. 

Två betydliga samlingar snäckor, fiskar m. m. från Vestindien. 

Af Löjtnant Sandeberg. 

En Vespertilio Daubentoni. 

Af HandI. A. Malmlén. 

Bo och ägg af Sylvia arundinacea. 

Af Kongl. Djurgårdens styrelse. 

En Phasianus colchicus (unge). 

En Maleagris gallopavo (skelett). 

Af Skeppsbyggmästaren Petterson i Pitea. 

En lefvande Columba gelastes. 
Ett ex. Idotea entomon och en larf af Cossus ligniperda. 

Af Herr Skolläraren C. E. Bergstrand. 

En samling snäckor från Aland. 

Af Studeranden G. Ahlm. 

Bo (uti ett glasrör) med larver af en Crabro. 

Af Adj. V. Liljeborg. 

En samling nordiska Gammari. 

Af Herr A. Jahnson. 

En Falco palumbarius och 
En Falco apivorus. 

Af Urmakaren C. A. Holmgren. 

En Picus viridis. 

Af Doetor Cnattingius. 

Två missbildade exemplar af Perca fluviatilis. 

Öfvers. af E. Vel.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 7 & 8: >? 
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Af Kapten Verngren. 

större samling naturalier från varma zonen. 

Af Chir. Cand. Ehrnfr. Ekströmer. 

samling hafsdjur från Atlantiska Oceanen och Brasilien. 

Af KHammarjunkaren Wi. v. Wright. 

art Pediculus tagen på Phoca variegata. 

Af Herr Brukspatron F. H. Wegelin. 

samling snäckor från Dalarne. 

Af Kapten Peterson. 

Loligo från Spanska sjön. 

Af Studeranden Cornelius. 

Inre delarna af en hermafroditisk strömming. 

En 

En 

Af Adjuneten vid Kongl. Veterinär-Inrättningen 

Trehundradenittio arter från Pernambuco och Rio Janeiro, insamlade 
af gifvaren år 1847, till större delen Graminex, Cyperacer, 

Nittio arter från salinerna vid S:t Ybes i Portugal, af fam. Salsolacex, 
Plumbaginexz, Graminex, insamlade under hösten 1847 af gifvaren. 

Sextio gräsarter dels från Portugal, dels från nejden af Pernambuco. 

Tvenne exemplar af den nyligen på Gottland återfunna Inula ensi- 

Af Studeranden G. Lindström. 

samling snäckor och sjödjur från Gottland. 

4f Studeranden Ekman. 

samling fossila snäckor från Bohuslän. 

Botaniska afdelningen. 

i Skara Herr N. E. Forssell. 

Filices, samt märkvärdigare dicotyledoniska växter. 

Af Herr Magister Anderson. 

folia, och tvenne af Arabis Gerardi. 
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Af Gymnasii-Adjunkten Mag. A. J. Lyth i Wisby. 

Sjutton sällsyntare gottländska växter, deribland den nyligen åter- 
funna Iinula ensifolia, Sorbus Aria och hybrida, Helianthemum Fu- 
mana, Anemone sylvestris, Cephalanthera rubra 0. s. v. 

Af Studeranden Herr Rob. Hartman. 

Trettioåtta arter från nejden af Gefle, t. ex. Poa sudetica var. remota, 

Elatine triandra, Ranunculus cassubicus, Malaxis monophyllus, 
Carex tenella, glareosa, -globularis och vaginata m. fl. 

Af Studeranden Herr RB. F. Fristedt. 

Sextio arter dels från Stockholms nejden, dels från flera trakter i 
Upland och Södermanland, t. ex. Cerastium arvense, Alyssum 
calycinum, Cardamine amara, Carex turfosa och riparia, Potamo- 
geton marinus, Zanichellia pedicellata o. s. v. 

Tjugufem arter från samma trakter. 

Af Studeranden Herr Fredr. Björnström. 

Fyratioålta arter dels från Stockholmstrakten, dels från serskilta nejder 
af Södermanland, t. ex. Melica uniflora, Carex pulicaris, loliacea, 

Hornschuchiana och paludosa, Blitum capitatum, Epilobium tetra- 
gonum, Vicia dumetorum 0. s. v. 

Af Studeranden Herr E. Boheman. 

Tjugusex sällsyntare arter från Skåne i talrika exemplar, t. ex. Hol- 
cus mollis, Koeleria glauca, Schedonorus asper, Dianthus arena- 
rius, Sarothamnus scoparius, Trifolium striatum, Medicago mi- 
nima, Hypericum humifusum, Falcaria Rivini, Carex distans o. s. v. 

Af Studeranden Herr Belfrage. 

Aderton arter från Kinnekulle, t. ex. Festuca sylvatica, Arenaria g0- 
thica, Valerianella dentata, Medicago sylvestris m. fl. 

Af Trädgårdsmåstaren Herr Knut Forsberg. 

Åttahundradetio arter samlade under gifvarens utrikes resor, från bo- 
taniska trädgårdar och orangerier, deribland omkring sexhundrade 
arter, som förut saknades i Museum och talrika serier af t. ex. 
Coniferze, fyrationio arter, Proteacex, femtiotvå arter, Filices två- 
hundradesexton arter 0. s. V. 

Af Studeranden Herr J. E. Zetterstedt. 

Tjugusex sällsyntare arter i talrika exemplar, från Skåne och Nerike. 
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Af Herr Djurlåkaren Pettersson. 

Ett ovanligt stort exemplar af Conferva 2egagropila. 

Af Herr Brukspatron Sederholm. 

Friska exemplar af Nostoc pruniforme. 

Af Herr Professor Hedenborg. 

Ett utvaldt stycke af Lignum Rhodii. 

Mineralogiska afdelningen. 

Af Herr Igelström. 

Sju stuffer från Vermland. 

Af Herr Weibye.- 

Tre stuffer från Norge. 

Af Don Joaquin Ezquerra del Bayo. 

Fyra stuffer spanska mineralier. 

Af H., Exe,. Friherre Ihre. 

En låda diverse mineralier. 

Af Herr Hommendör-Hapten Almlöf. 

Tre stuffer tagna vid Haparanda strand. 

STOCKHOLM, 1851. P, A. NORSTEDT &. SÖNER. 

eve 



ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 

FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 8. 1851. MN I 10. 

Onsdagarne den 13 November och 10 December. 

Föredrag. 

1. Ornithologiska anmärkningar. — Hr Adjunkt 
V. LinseBorG hade i bref till Hr Sunpevarr insändt följande med- 

delande: 1 

Sitta europea. Lin. Fauna Sv. 2 edit. p. 37. Denna 

har, som bekant, af de författare, som sysselsatt sig med Euro- 

pas ornithologi, länge blifvit ansedd för att vara samma art, som 

den i medlersta och södra Europa vanligen förekommande; och 

uti Skandinavisk Fauna (foglarne) 2 edit. hafva till följe deraf 
uti synponymien för densamma Burron, LaAtHAm, BECHSTEIN och 

Temmince blifvit citerade, ehuru de beskrifva en annan. Den af 

LiNsÉ, |. c. samt Syst. Nature 12 edit., anförda synonymien har 

utan tvifvel härtill gifvit anledning, då man derpå lagt för myc- 

ken vigt, utan att fästa sig vid den af honem lemnade be- 

skrifningen. Först på sednare tiden har Bremm utredt verk- 

liga förhållandet dem emellan, uti en afhandling, under rubriken: 

»Sitta europea Lin. ein den deutschen Ornithologen unbekannter 

Vogel» ”).. Då denna afhandling synes hafva blifvit de fleste obe- 

kant, har jag ansett det icke vara ufverflödigt, att åter upptaga 

detta ämne, för att derpå ånyo väcka uppmärksamheten, helst 

jag vid nämnde afhandling har ett par anmärkningar att göra. 

Den af Brram gifna diagnosen för Sitta europea Lin. är af 

följande lydélse: »Corpus supra -ex cano coerulescens, fascia nigra fö 

+) Zeitung fär Zoologie, Zootomie und Palgozoologie, N:o 26, Sepa 
tember 1849. 
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per oculos auresque; subtus album, lateribus ferrugineum. TLon- 

gitudo 4”4”' bis 571» Det som härvid är det mest utmär- 

kande är »subtus album», emedan den andra i södra Europa 

vanliga arten, för hvilken Brerwm föreslagit namnet Sitta caesia ”), 

alltid är rostgul öfver hela bröstet och magen. Den af honom 

uppgifna längden är väl knappt tilltagen, äfven vid fästadt af- 

seende å det af honom begagnade, från det svenska något skilj- 

aktiga måttet, emedan jag funnit hannar, hvilkas längd varit 53” 

sv., och i Skand. Fauna uppgifves längden till 53”—52”. Det 
synes derföre troligt, att Bremm icke haft tillfälle att mäta färska 

eller ouppstoppade exemplar. Men om än således det af Bremm 

uppgifna måttet skulle vara för litet, är dock skilnaden uti .di- 

mensionerna mellan S. europ&ea och S. caesia ännu ganska be- 

tydlig.  Grocrer ”) uppgifver för den -sednare, som han kallar S. 

europea, längden till 67-—63", tyskt mått. Den har äfven tar- 

serne och näbbet märkbart längre, och det sednares nedre kon- 

tur mindre uppåt höjd. 

En af Bremm bifogad not, af denna lydelse: »Die Angabe 

der Länge dieses Kleibers ist ganz nothwendig, weil er sich 

durch sie allein von der ihm gleichgefärbten Sitta uralensis un- 

terscheidet», utvisar, det Brenm anser Sitta uralensis LicHt., Gro- 

GER, för att vara en från vår S. europea skild art. Denna 

åsigt härleder sig troligtvis hufvudsakligen deraf, att man sedan 

Grocers uppgift ””), — att vid Ural och i Siberien ända till 

Kamtschatka finnes en Sitta, som är till arten skild från den 

i Tyskland förekommande, och som han derföre benämner Sitta 

europea var. sibirica Pair. samt S. uralensis Licart., med det 

tillägg: »Er npimmt im ganzen aussereuropeischen Russland die 

Stelle des unsrigen ein» etc. — vant sig vid att anse den i 

europäiska Ryssland förekommande Sitta, d. v. s. S. europea 

Pani., för att vara samma art, som den i medlersta och södra 

+) Detta namn bar redan 41809 åt densamma blifvit gifvit af Mever 
och Worr, Taschenbuch der deutschen Vögelkunde. 

++) Handbuch der Vögel Eur. p. 376. 
FR) bo c Pp. 377.& 378. 
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Euröpa, utan att närmare rådfråga Parras's beskrifning. Man 

skulle eljest lätteligen hafva funnit, dels att Parras”) icke be= 

skrifver någon särskild siberisk varietet, eller »varietas sibirica», 

utan blott säger: »in Sibiria candidior»; samt dels, att den Sitta, 

som Pauras beskrifver för europäiska Ryssland, under namn af 

S. europ&ea, icke är samma art, som den sydeuropeiska, eller S. 

cesia, samt slutligen, att den siberiska är samma art, som den 

uti europeiska Ryssland, hvilken uti Siberien endast blifvit något 

ljusare till färgen, en naturlig följd af det hårdare klimatet. 

Partas S. europea är påtagligen samma art, som Linsis, d. 

v. s. som vår S. europ&ea. Den af honom gifna diagnosen ”): 

»Supra cberulescens, fascia oculari nigra, subtus albida, lateri- 

bus ferrugineis», ådagalägger detta fullkomligt. Af dessa skäl 

kan jag icke biträda den af Bremm yttrade åsigten, att Sitta 

uralensis Licet. Groc. är en annan art än S. europaea Linne. 

Häraf följer äfven, att det är Grocer, och icke Brrmm, som först 

anmärkt den specifika skiljaktigheten mellan S. europea Lin. och 

S. cesia Meyer & Worr. Den af Grocer gifna beskrifningen på 

S. uralensis öfverensstämmer fullkomligt med vår S. europa. 

Det intressantaste resultatet af denna kritik torde dock vara 

det, att det derigenom blir troligt, att S. europea från Ryss= 
land invandrat till Skandinavien, då den icke finnes uti de söder 

om Sverige belägna länderna, t. o. m. icke i Danmark. Den ar- 
ten, som finnes i detta sednare land, är S. cesia. Derom har 

jag kunnat förvissa mig genom undersökning af individer der- 

ifrån, benäget meddelade af Herr KjIerrBörune. De öfverens- 

stämma till alla delar med den från Tyskland. Dess invandring 

hit torde emellertid icke hafva skett den norra vägen, då den 

icke af Brukspatron Löwenmem blifvit funnen i Lappland, samt 

icke eller finnes upptagen bland de af M. v. Wnricurt i trakten 

af Helsingfors anträffade foglar. Man torde derföre kanske böra 
kunna antaga, att den kommit öfver Gottland. 

") Zoographia Rosso-Åsiat. 4. p. 546, 
eka 0. Pe 145, 
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Hypolais polyglotta (Vien), Dectanp, Ornithologie 

europ. 1. p. 559. Under namn af Sylvia hippolais, och Bec- 

fin å poitrine jaune har jag erhållit ett individ af ifrågavarande 

fogel, skjutet vid Tanger i Marocko. Dess beskrifning är i kort- 

het följande: 

Hypol. supra olivaceo-viridis, flavescenti tincta, remigibus 

rectricibusque cinereo-fuscis; infra lutea; ala a flexura 67 m.m. 

— Remex 2:da”) et 7:ma, 3:tia, 4:ta et 5:ta, he omnium lon- 

gissime, circ. equales; cauda rotundata; rostrum ab angulo oris 

47 m.m.; tarsus 20 m.m.; cauda 54 m.m. Den öfverensstäm- 

mer till alla delar så mycket med den af DeGrtanp beskrifna 

Hypolais polyglotta Vierr., att jag icke kunnat tveka att anse 

den för samma art, som denna. Från vår Sylvia hypolais före- 

ter den deremot så betydlig skiljaktighet, att deras specifika 

identitet icke med fog kan ifrågasättas. Det, som isynnerhet är 

påfallande, är dess korta vingar. Hos S. hypolais (Lin) har jag 

funnit den hoplagda vingen vara 79 m.m. lång. Förhållandet 

mellan vingpennorna är äfven olika, äfvensom stjertens rundade 

form. Till färgen afviker den från den sednare derigenom, att 

den ofvan är ljusare med svag gulaktig anstrykning, och att den 

gula färgen på de undra kroppsdelarna är mera intensif, samt 

att den saknar de breda ljusa kanterna på yttre fanet af arm- 

pennorna. Att Sylvia polyglotta Vrerur. är en från Linnés Mo- 

tacilla Hippolais ””Y distinkt art, är således ganska säkert. Med 

Vimrors Sylvia ieterina, sådan den finnes beskrifven af GerBE ””) 

och af DeGranp, är det deremot ett helt annat förhållande. Denna 

är påtagligen samma art, som vår vanliga S. hypolais (Lin.). 

Både dimensionerna, förhållandet mellan vingpennorna, den upp- 

gifna färgen, isynnerhet den på det yttre fanet af vingpennorna 

af andra ordningen (armpennorna, SUNDEVALL), såväl som dess mera 

>") Härvid äfven den 41:sta rudimentära vingpennan inbegripen. 
”") Härvid bör anmärkas, att blott den af Lissé gifna diagnosen uti 

Fauna Sv. hörer hit, men icke sjelfva beskrifningen, hvilken tyd- 
ligen refererar sig till Sylvia cinerea Åver. 

+++) Revue Zool. 1846. 

I 
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nordliga förekomst, enligt Decranp, ådagalägga detta. Att Hy- 

polais” polyglotta är en mera sydlig art, synes deraf, att den 

hufvudsakligen är inskränkt till södra Frankrike, Italien, och tro— 

ligtvis andra sydligare länder af Europa, samt af dess förekomst 

under häcktiden vid Tanger. i; 

Såvida man icke bestämmer sig för upptagandet af slägtet 

Hypolais Brenm, Bonararte m. fl., som synes hvila på ganska 

naturlig grund, måste derföre Viriror's namn, Sylvia icterina, 

reduceras till synonymien under S. hypolais (Liv). 

Då Vieiror's Sylvia polyglotta, enligt hvad Decranp anfört," 

för de fleste författare utom Frankrike synes vara obekant, har 

jag ansett, att den ofvan meddelade beskrifningen och kritiken 

kunde vara af intresse. Det synes häraf, att förhållandet är 

alldeles motsatt mot hvad man förmodat, nemligen att VierLots 

Sylvia icterina är en gammal bekant, men deremot hans S. po- 

lyglotta varit okänd. 

I zoologiska museum härstädes förefinnes en FE uligula, som 

af Skepparen WernGren blifvit skjuten vid Kamtschatka, och för—- 

ärad till museum. Efter noggrann undersökning anser jag mig 

hafva skäl att antaga den för samma varietet eller art, som den, 

Yarrenr har beskrifvit under namn af Fuligula mariloides ”), eller 

Anas marila americana, ScirecG. ”). Den är en hanne, som, ehuru 

den är gammal, dock ännu icke erhållit den fina unduleringen på 

ryggen så fulländad, som det af Yarreur afbildade individet. 

Den är märkbart mindre än vår Ful. marila. Från fjä- 

derbetäckningens utskjutande vinkel framom pannan (»pannskelet») 

till näbbspetsen 41 m.m.; från den afrundade fjäderbetäckningen 

på sidan af näbbet till näbbspetsen 45 mm.; näbbnageln 7 m.m. 

bred; tarsen 37 m.m.; mellantån med klo 65 m.m.; den hop- 

lagda vingen 245 m.m. Färgen på ryggen äfvensom på de 

öfra vingtäckarna är mörkare; hufvudet och halsen mera skif- 

tande i blått.  Eljest lik den förra. 

") History of Brit. Birds, 2 edit. III. p. 347. 

++) Revue crit, des oiseaux d'Europe p. CXX. 
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Detta har jag ansett förtjena att nämnas, derföre att det 

torde vara af intresse att veta, det den af Yarreur beskrifna 

amerikanska formen af Ful. marila äfven förekommer vid Kamt- 

schatka. 

2. Malakologiska bidrag. — Hr Adjunkt LiseBore 

i Lund hade i bref till Hr Lovén insändt följande: 

Förteckning öfver de af mig vid Kullaberg i Skåne 

i September 1851 insamlade hafs-mollusker. 

Doris muricata O. Muveur.; Lov. 

Goniodoris castanea? ALp. et 
Hawc,; ForzBeEs & Hanwuey, Hi- 
story of British Shells, 3. p- 
BIR: 

Cloelia formosa ? Lov. Index etc. 
Philine scabra (O. Mueu.); 
Forz. et H. 
Cylichna nitidula, Lov.; F. et H. 
Fusus antiquus (Lis); F. et H. 
var. a Lov. 
F. propinquus, Arp.; F. et H. 
F. islandico, var. gracili F,et 
H. simillimus, tamen distin- 
guendus spira minus elongata, 
magnitudine minore, anfr. po- 
stice fere truncatis, epidermide 
bispida, et pråecipue vertice 2 
1. 3 anfr. symmetrice contor- 
tis formato. Magnit. 42 m.m. 
Buccinum undatum (Lin.); F. 
et H. Varietas fragiliuscula, 
costis anfr, ultimi fere obso- 
letis, epidermide hispida, 
Mangelia turricula (Mosrt.); F. 
et H. 
M. Trevelliana (Turt.); F. et 
H. — Tritonium reticulatum 
Lov. Interdum fere levis, mi- 
nimeque costata. 

Nassa reticulata (Lis.); F. et H. 
N. incrassata (Mveu.); F. et H. 
Purpura lapillus (Lin.); F. et H. 
Velutina haliotoidea (O. FAsric.) 
Lov, — V. levigata, F. et H, 

15. 

26; 

Ae 

13. 

19: 

20. 

21. 

20000 

38. 

Aporrhais pes pelecani (Lin.); 
F. et H. 
Natica Montagui, F. et H. 
Odostomia conoidea BroccHi, F. 
et H. — Turbonilla plicata Lov. 
0. acuta Jerrfrers; F. et H. 
Trochus cinerarius Lis.; F. etH. 
T. tumidus Mosrt.; F. et H. 
Emarginula reticulata Sow.; F. 
et H. 
Turritella communis Risso; F. 
et H. 

Litorina litorea (Lis.); F. et H. 
L. rudis Donwov.; F. et H. 

L. litoralis (Lin.); F. et H. — 
L. obtusata var. 8. Lov: 
Lacuna vincta (Most.) var. 
quadrifasciata Turt., F. et H. 
Rissoa labiosa (Monrt.); F. et H. 
— R. membranacea var. Bb, y, 
d, Lov. 
R. ventrosa (Monr.); F. et H. 
Patella pellucida Lis.; F. et H. 
Acmaea testudinalis (Muenu.); 
F: et H 
Chiton cinereus Lis.; F. et H. 
Dentalium entalis, Lin.; F. et H, 
Terebratula  caput serpentis 
(Lin.); Et CER 

Anomia ephippium, Lisn.; F. 
et H. 
Pecten opercularis, Lin.; F. et H. 
P. varius, Lin.; F. et H. 
P. danicus, Cuems.; F. et H, 
P. tigrinus Mveur.; F. et H, 

[FE SET 
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39. Lima Loscombii Sow.; F. et H.| 54. V. ovata Penn; F. et H. 
40. Crenella nigra (Grav); F. et H. | 55. Saxicava arctica (Lin. Mun.) 
41. Modiola modiolus(Lis.); F. et H. | 56. Tellina lata Gmer.; Lov. 
42. Mytilus edulis Lin.; F. et H. | 57. T. tenuis Da C.; F. et H. 

43. Nucula nucleus (Lin.)3 F. et H. | 58. Psammobia feröensis (Gw.); FE. 

44. N. tenuis (Most); F. et H. et H. 
45. Leda pernula (Mvect.) var. B. | 59. Montacuta ferruginosa (Monrt.) 

Lov. F. et H. — M. tenella Lov. 
46, L. caudata (Donov.); F. et H. | 60. Syndosmya alba (Woop), Lov:3 

var. B. Lov. F. et H. 

47. Cardium echinatum Lis.; F. 61. S. nitida (Mveur.); Lov. 
et H. 62. Mactra elliptica Brows; Lov.; 

48. C. edule Lis.; F. et H. ES et" H. 

49. Åstarte striata (Lrace); Lov. |63. Corbula nucleus Lisk.; F. et H. 
50. Cyprina islandica (Lis.); F. etH. | 64. Mya”arenaria Lis.; F. et H. 
51. Lucina borealis (Lin.); F. et H. | 65. M. truncata Lin.; F. et H. 

52. L. flexuosa (Mowr.); F. et H. | 66. Solen pellucidus Pexns.; F. et H. 
53. Venus striatula Donov.; F. et 

H. var. 8. Lov, 

2) Trenne för vår fauna nya landt- och söttvattens- 

mollusker 2) 

1. Helix lamellata Jererevs. J. Grav, Turt. Man. 150, tab. 5.f. 
48. — Hel. Scarburgensis Turt. Rossmässter, Iconogr. 7 et 8 h. 
reda ER 

Testa minuta, umbilicata, conoideo-globosa, membranaceo-costulata 
lamellis creberrimis longitudinalibus, sericina; apertura depressa, lunata, 
peristomate simplici, acuto; anfr. 61, superne truncatis. Alt. circ. 2 
m.m. Animal supra nigro-cinereum, pede albo; tentaculis super. clavatis. 

Denna lilla vackra och sällsynta snäcka, som vid första 

ögonkastet skiljes från alla dem, som förut blifvit upptagna inom 

vår fauna, fann jag förliden sommar temmeligen talrik på fuk- 

tiga och skuggrika ställen bland ruttnande boklöf i bokskogen vid 

Vestra Wram i Skåne. Förut är den funnen i England (Grar), 

vid Kiel (Rossmässrer), och på Rägen (E. Borr, Archiv der 

Freunde der Naturgesch. in Meklenburg H. 4, p. 170). 

2. Helix nitidula DrarArsaun. J. Grav, Turt. Man. p. 172,f. 136. 

Testa late umbilicata, globoso-depressa, striata, virescenti — vel 
fulvo — albida, parum nitida; apertura subrotundo-lunata, peristomate 
simplici, acuto. Diam. 5 m.m, Animal supra nigro-cinereum, subtus 
albidum. 

”) Af dessa hår jag vid naturforskare-mötet förliden sommar förevi- 
sat de tvenne, Helix nitidula och Planorbis complanatus. 
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Sådana hafva alla de varit, som jag haft tillfälle att se, 

dels från Skåne, dels från Jemtland (foten af Åreskutan), och 

dels från norra Ryssland (Wuitegra och Archangel). De från 

Skåne och Ryssland hafva den grönaktigt hvita, och de från 

Jemtland den gulaktigt hvita färgen. För öfrigt likna de hvar- 

andra fullkomligt till form och striering. Liknande färgvarieteter 

har äfven Sremaszko funnit i Ryssland (Bullet. Phys. Mathem. de 

S:t. Petersb. , Tom, Ip. 230): 

Den är mindre, än de utvuxna individerna af såväl Hel. 

nitida Muzeu. Nirss. som Hel. cellaria Muveur. Niss. Från den 

förra, hvilken den både till form och striering står närmast, 

skiljes den dessutom endast genom sin något mindre rundade 

och mera sneda apertura, samt olika färg; och från den sed- 

nare, med hvilken den ej rätt gerna kan förvexlas såvida man 

derpå blifvit uppmärksam, skiljes den genom sin starkare strie- 

ring, sin mindre nedtryckta form och mera rundade apertura. 

Helix nitidula Rossmässter, Iconogr. H. 1, p. 72, f. 24, och 

H. 8, p. 36, f. 526, är förmodligen samma art. Den är vis- 

serligen något större, mindre strierad, samt till färgen något olik, 

men dess form är fullkomligt enahanda. 

3. Planorbis complanatus DRrRAPARSAUD. PFEIFFER, 1, p. 83, tab. 

4, f. 14. — Rossmässter, Iconogr. h. 2, p. 16, f. 116. — Pla- 
norb. nitidus J. Grav, Turt. Man. p. 268, tab. 8, f. 93. 

»Testa lenticularis, medio carinata, utrinque zequaliter convexius- 
cula, subtus umbilicata; nitida, pellucida, lutescens; apertura cordata;3 
margine columellari producto.» Rossu. — Diam. circ. 5 m.m. Animal 
dilute rubicundum. 

PrrirferR och Rossmässrer beskrifva djurets färg grågul, och 

Gray densamma svart. Jag har likväl funnit den ljust rödaktig. 

Kölen på den sista vindlingen är stundom belägen vid dess nedre 

del, liksom hos Pl. nitidus Murnr. Ninss., men den skiljes dock - 

äfven härvid temmeligen lätt från den sednare derigenom, att 

snäckan ofvan är mera nedplattad, till färgen blekare, mindre 

glänsande, och mera genomsigtig, samt derigenom, att den inuti 

ej har dylika tvärväggar, som de utbildade individerna af denna, 
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hvilka för den föranledt uppställandet af ett eget slägte, Seg- 

mentina FLEM. 

Den förekommer på ett och annat ställe i Skåne, men synes, 

liksom Pl. nitidus, vara sällsynt. 

3. Fjärilar i nordöstra Skåne. — Hr Boneman 
inlemnade, under anhållan om införande i Akad. Öfversigt, föl- 

jande af S. M. Adjunkten H. D. WaALLEnGrRen insända tillägg 

till och fortsättning af den i N:o 6 och 9 af Kongl. Vet. Akad. 

Öfversigt för år 1850 sid. 142 och 255 intagna förteckning 

på de i N.Ö. Skåne förekommande fjärilarter. 

KRRERNINE DÖDA Ye odienn) el ce) Val. ee fe [jä sällsynt. 

MEN RAA OJH NA oh ere ler ee el KR ide d:o. 

I SA TT ONS de. akrjenn Le, Åd ec je äl fr ej ake 5:07 d:o. 

ES TRO UNNA > ty or cn dte oe L ere (ÖS d:o. 

BR LAR EHiereL  (ERUBNS) Ute «dere FN DA Zld> d:o. 

KIELI on nea a ae viner be da DC d:o. 

— — Eumedon 6.7 d:o. 
SETINA irrorea Zå högst sällsynt. 
— — rosea 7 d:o. 
ÅrcrtIA fuliginosa . OR AEA vn 6 sällsynt. 
BE UTUCR len se fis Mel ler a 6. d:o. 

OrerIA fascelina -. 7 d:0. 
Bomsyx Trifolii 8 d;o. 

SATURNIA pavonia | 5 d:o. 

DREPANA falceula + oc oc. 6 d:o. 
— — curvatula (Borku.) Aa Sr de JA 7. d:o. 
FE iPGE ale do ble an Av FA 0: d:0o, 

DirtoBaA ceruleocephala SV DURSA Me 9. d:0o. 

FER KebNUSO oe sd so vallen se at SN 6. d:o. 
HeEpPIALuS lupulinus FE SNR SR EA 8. d:0. 
HickoNYCTA leporina (LIN) «bss. 05 20 6.7. högst sällsynt. 
boris. (LINS) . 0 lb rs. TG 6—38 teml. allmän. 

— — megacephala (FABR.) . . oc. oc + 6. sällsynt. 
fenetiNdens (FABR):s . oc 4 oc "ce Gr teml. sällsynt, 
— — Psi (Lin.) å 6.7 d:0. 
— — Menyanthidis (EsrerR) « . vs vc + 6. sällsynt. 
sr ”Rumicis (LIn.) «cc: cs Ios 6. teml. allmän. 

Bryropnica perla (FABrR Hirns.) 7 sällsynt. 
TEtHEA Oo (Lis. Esper) 8 högst sällsynt. 



EPISEMA graminis (LiN.) 
var. tricuspis (Häsn.) 

AGRroriS Tritici (Lis.) 

— — /fumosa (FABR.) s 
— — Segetum (Lis.). so vo. 
— —  corticea (W. V. Häsn.) . 
— — Eoclamationis (Lin.) 
— —  valligera (FABR.) 
— — putris (Lin. EsPER.) 

ÅMPHIPYRA Tragopoginis (Lin.) 
— — pyroplila (FABR. Hörn.) . 
— — typica (Lin.) 3 
Nocrva ravida (Hisn.). AR 
— — polygona (FaABrR. Hörn.) . 
TRIPHAENA Subsequa (ESPER.) 

var. consequa (HäBN.) 
— — pronuba (Lin.) . ; 

var. innuba (TRrREiTsCH.) . 
— — fimbria (Lin. Häern.) . 
HaADENA Saponarie& (EsPER.) 
— — Cucubali (W. V.) . 
— —  popularis (FABR.) . 
— — dentina (W. V.) 
— —  Åtriplicis (Lin.) 
MisELiaA conspersa (W. V.) . . 
Porra Chi (Lin.). TON 
APLECTA advena (FABrR. Hisn.) 
— — -occulta (Rossi. Häsn.) . 
TRACHEA piniperda (ESPER.) —. « 
APAmEA nictitans (Lin. EsPEr.) . 
— — didyma (Borcru.) . 
SE SUIGLUS (LING) AS . 
= —  basilinea (W. NN. FARR.) 
Mamestra Pisi (Lin.) +. 
— —  oleracea (Lin); 
St STL ES VN SSV TWWIELLLB Ne) 
— — Chenopodii (FaABr. Hörn.) 
== Brassice, (Lin) 
MryrHIMNA conigera (FABR. Hisn.) 
OrrHoSrA ferruginea (Häss.) . - 
CARADRINA Morpheus (VieweG.) 
— —  cubicularis (W. V.) 
— —  Alsines (Borru.) 
= > trilinea (W. V.) 
LEUCANIA pallens (Lin); . « 
— — comma (Livn.) 2 
XAntHIA cerago (W. V. Hörn.) . 
Cosmra trapezina (Lis.) ov .o + 
XYLINA ezoleta (Lis.) «+ . 

+ 

stundom allmän. 
teml. sällsynt. 
teml. allmän. 

d:0o. 4 
allmän. 
sällsynt. 
allmän. 
sällsynt. 

d:o. 
allmän. 

d:o. 
teml. sällsynt. 

d:o. 
sällsynt. 

d:0. 
d:o. 

allmän. 
d:o. 

högst sällsynt. 
allmän. 

teml. sällsynt. 
sällsynt. 
allmän. 
sällsynt. 
allmän. 
högst sällsynt. 

d:0. 
sällsynt. 

d:o. 
teml. sällsynt. 
teml. allmän. 
teml. sällsynt. 

d:0o. 

sällsynt. 
d:o. 
d:o. 

teml. sällsynt. 
allmän. 
sällsynt. 
teml. sällsynt. 
sällsynt. 
teml. allmän. 
sällsynt. 

d:0. 
teml. allmän. 

d:o, 
sällsynt. 
teml. allmän. 

d:0. 
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XrLina petrificata (W. V. FABR.) . 
— —  lateritia (EsPEr.) -. 
XYLOPHASIA rurea (FABR.) - 

CLEOPHANA pinastri (LiIN.) .- - - 
CvcuLiia Abrotani (W. V. Hunk.) s 
— —  Årtemisie (FABR.). 
s— — umbratica (Lin.) 
— — Lactuc&e (FABR) 

Verbasci (Lis.) 
ÅBROSTOLA triplasia (Lin.] . 

Urtice (Häers.). 

Pivsra Chrysitis (Lis.) . 
Jota (Lis.) . 
Gamma (Lin. . 

ÅnartA Myrtilli (Lin.) 
. HELrorHIS dipsacea (LIN.) . 

ERASTRIA unca (Höern.) Tort. uncana EN 
ÖPHIUSA lusoria (Lin.) 

CatocaLa nupta (LIN.) +. 
— — promissa (W. V. Hjärne) 
BrREPHOS parthenias (LIN.) - 
EvcLipia glyphica (Lin.) 

MCLLIN) 5 de 

ENnnowos flexularia (Lis. 
— — 

— 

lituraria (Lis.) 
Häesn.) . 

alternaria (Huen.) 
amataria (LiN.) 

apiciaria (Lis. 
crategaria (LIS.) - 
prunaria (Lis.) . 

angularia (W. V-) d 
bidentaria (Lis.) = dentaria (Haorn: ) 
lacertinaria (LI8.)-. 
lunaria (HuEs.) 

Häesn.) 

MeETtrRocAMPA margaritaria (LIN) - 
GEOMETRA papilionaria (Lis.) . 
HEmIiTtHEA Gruginaria (Häöss.). 

ÅSPILATES purpuraria (LIN.) 
— —  lineolata (Härn.) 

putataria (Lis.) 

. 

GnoPHos punctularia (Häsn.) . 
BOARMIA repandaria (Hiäss.) 

lichenaria (Häss.). 
pinetaria (Häss.) . 
auroraria (HäBN.) 
piniaria (Lis.) 
atomaria (Lis.) 
pulveraria (Lan.) . 

ÅGROPHILA Sulphurea (W. V. Höna)  R 

högst sällsynt. 
allmän. 

d:0. 
högst sällsynt. 

d:o. 
d:o. 

allmän. 
d:o. 
d:0. 

allmän. 
teml. sällsynt. 

d:o. 
sällsynt. 
allmän. 
sällsynt. 

d:o. 
teml. sällsynt. 
sällsynt. 

d:o. 
högst sällsynt, 
sällsynt. 
allmän. 

d:0. 

högst sällsynt. 
d:0o. 

sällsynt. 
teml. allmän. 
högst sällsynt. 

d:o. 
allmän. 
teml. sällsynt. 

d:0. 
d:o. 

högst sällsynt. 
sällsynt. 
teml. sällsynt. 
sällsynt. 
teml. sällsynt. 

d:o. 
allmän, 
sällsynt. 

»d:o. 
sällsynt. 
allmän. 

d:o. 
sällsynt. 

allmän, 
d:o. 

sällsynt, 



— 

Fiponta obliteraria (Hurs.) = hepararia 
HUBNS rg NS 

STRENIA clathrata (Lis.) 
HaLrra wawaria (LIS.) + 
CABERA pusaria (LiN.).. 
— —  exanthemaria (EsPER.) 
— — punctaria (Lin. Häss.) 
ÅcIDALIA ochrearia (Häsn.) 
— —  rubricaria (Häss.) -. 
— — albularia (W. V. Boisp. 
— —  scabraria (Häss.). 
— — undularia (Lis.) 
— —  bilinearia (Lin.) 
— —  dubitaria (Lis) «vs 

— — ”rivularia (Häss.) . 
— — impluwviaria (W. V.). 
LARENTIA mensuraria (W. V.) 
ÅNaArtIS plagiata (Lis.) . 
EvPITHECIA rectangularia (LIiN.) 

) 

. 
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Fr Ucentaurearia (W. V. Härn). > 
succenturiaria (LIs.) . oo. oc 
oxydaria (TreitscH.) .« . 
castigaria (HUBN.) oo. sc cc c 
cesiaria (Häsrn.) - 

CIDARIA propugnaria (HäBsN.) . 

ZERENE 

molluginaria (Häss.) . 

quadrifasciaria (HuBN.) . 
ferrugaria (W. V. Häsns.) . 
ocellata (1Lin.) -. > a 
chenopodiaria (Lis.) -. 
achatinaria (Hiss.) 
marmoraria (Hiäss.) . 
russaria (HuRN) 20 lol mad) iv 
prunaria (Lin.) .- +. 
montanaria (Häsn.) . 
alchemillaria (Lin. Hiss.) 
hastäria : (LINdS le. se 
cognata (THUNB.) . . 
fluctuaria (Lis. Högs.) . 
rubiginaria (W. V.). . 
sinuaria (HäsN.) . 
marginaria (Lin). -. 
grossularia (Lin.) . 
ulmaria (Häss.) . 

Minoa cherophyllaria (Lis.) 
nivearia (FABR. HÖBN.) . 

IpAEa dealbaria (Lis.). +. 
vibicaria (Lis.) —. . ; SE 
remutaria (Lin.) . > 

sällsynt. 
allmän. 

högst sällsynt. 
sällsynt. 

d:o. 
allmän. 
teml. sällsynt. 

d:0. 
allmän. 
teml. sällsynt. 
allmän. 
teml. sällsynt. 
allmän. 
teml. allmän. 
allmän. | 
sällsynt. ] 

d:o. 
d:o. 
d:o. 
d:o. 

teml. sällsynt. - 
allmän. 
sällsynt. 
allmän. 
sällsynt. 
allmän. 
teml. sällsynt. 
20—;3 51. 
sällsynt. 
allmän. 

d:o. 
d:o. 

sällsynt. | 

i; 
ä 

SS rn 

RR 

d:o. 
teml. allmän. 

sällsynt. 
d:o. 

teml. allmän. 

allmän. 

sällsynt. 

teml. allmän. 

d:0. 

d:0, 
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THAEA mmutaria G(LIN) 5 0oRKAR SEA: 7 teml. allmän. 

— —  scutularia (HäBsN.) . es cs 0 cv Ia sällsynt. 

— — incanaria (Häsn. TreirscH.) «oo. 6.7. teml. allmän. 

HERCYNE palliolalis (HÄBN.) . cs oc cs cs TO sällsynt. 
Pyrausta purpuralis (Lin). +. a Akye 5.657. allmän. 
— — punicealis (W. V. FAR.) EAA 5.0.7; teml. allmän. 
— —  porphyralis (W. V. FABr). . +. 5.6. sällsynt. 
— —  cespitalis (FABrR. HUuBN.) . + cs os 5.6.7. allmän. 
Prraurs pinguinalis (Lin. Häss. De Geer.) 7.8. d:o. 
HyDprocaAmPa potamogalis (Lis. TRrEitscH.) . (TE d:o. 
— — nymphealis (Lin. TreirscH.) . 631: d:0. 
— — lemnalis (Lis. Häsn) =. +. + + 6.7.8. d:o. 
fra farmals (LIN) > oc elle stepie 1» 6. sällsynt 
FIONEA: margaritalis (W. Vy: 2 808 (CR teml. allmän. 
— —  forficalis (Lin.). . ss . . + a fi. allmän 
katrmnAN sttcticalis, (LIN:) . "ie sv a a 5.6. ir adrör 
— —  olivalis (W. V.) . cv år 6. högst sällsynt. 
— — prunalis (W. V. tnacleskrd) JRR T-0. allmän. 
— —  frumentalis (Lis.) «oc + 6. sällsynt. 
— —  e&realis (Häsn.)=suffusalis UNGEN) (RT | teml. sällsynt. 
RivuraA sericealis (FABR. HUBN.) . . > +- fn sällsynt. 
Borrs sambucalis (W. V. Häsn.) . . . 6. | d:o. 
= perttcals, (LINS); oc ck 6 ja, Fars teml. sällsynt. 
= —  urticalis (Lin). . .c cc cc 6.7.8. | allmän. 
— —  pandalis (H. S) .« so oc . dd sällsynt. 
fr fusedlis. (Wo Vi) cc. Jet (TG allmän. 
= —  verbascalis (W. V.) « . sc 6. sällsynt. 
HERMINIA tentaculalis (Lin. HäBs.) . > +. 6.7. allmän. 
HrPENA proboscidalis (Lin.) =. =. =» +. vsk d:o. 
m- "fostras (LiIN:).s- . er. &. a teml. sällsynt. 8. 
CHOREUTES alternalis (TrEitscH.) . | T. sällsynt. 
— —  scintilulalis (TreirscH.) . =. + vå d:o. 

En del obekanta arter, så väl af Noctuge som af Geo- 

- metre, äro äfven funna i orten, men till dem torde jag en 

annan gång få återkomma, äfvensom till de Microlepidoptera, 

hvilka här förekomma. Huru outredd fjärilarnes ordning är, 

isynnerhet hvad gruppen Noctue beträffar, synes deraf, att jag 

innevarande sommar erhållit icke mindre än 148 obekanta arter, 

deribland 6 tillhöra Linnés genus Noctua. En utaf dessa sed- 

nare synes komma nära den i Lappland förekommande carnea, 

och en annan liknar perplexa, men de tyckas dock vara derifrån 

skilda. Bland de sällsyntare af ofvan uppräknade arter erhölls 

Cidaria marmoraria, hvilken lär vara ny för Sveriges fauna, 
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den uppgifna tiden på ett enda ställe uti en trädgård, och var 

den derstädes ingalunda sällsynt. Annorstädes har den icke 

träffats. Dess förekommande här är så mycket mera märk= 

värdigt, som den hittills skall endast vara funnen uti Frank- 

rike, Dalmatien och vid Frankfurt an der Oder, på hvilket sist= 

nämnde ställe den likväl icke skall vara sällsynt. 

4.  Solförmörkelsen den 28 Juli. — Hr LaGer- 
HJELM föredrog följande iakttagelser: 

»Jag hade tillfälle betrakta Solförmörkelsen den 28 Juli 

41851 på ett berg, helt nära Götheborg, straxt ofvan om Hr Auc. 

KozB's landtställe »Prospect hill» kalladt. På ett annat berg 

invid nämnde  landtställe fanns en flöjstång, hvars läge Hr 

Löjtnant Pettersson, Navigationsskolans föreståndare, uppmätte. 

Denna flöjstång var ej längre från min observations-punkt än 

att jag kan, såsom mina, antaga dess geografiska koordinater, 

neml. polhöjd 57”42'10”,6 och tidsskillnad =20"24"44'! vester - 
om Stockholms observatorium. 

Tuben, som jag hade, var en akromatisk distansmätare, 

gjord af Hr Littman, förstorade c. 18 gr. Objectivglasets öpp- 

ning i dagen var =0, fot. ,Den visade föremålen rätt. För 

att undersöka den noggranhet, som vid uppmätning af vinklar 

kunde påräknas, lät jag solen passera tvärt öfver håren. Osä- 

kerheten i vinkelmåttet uppgick icke till sår af vinkeln. | 

Chronometern -var mig benäget lemnad af Hr Löjtnant PEt- 

TERSSON, Som äfven gaf tidseqvation. Dess dragning = —3”,154 

pr dygn och Longituds-diff. emellan navigationsskolans och min 

lokal =9"4. 

Jag använde tre thermometrar, alla hundragradiga, neml 

en i skuggan och två i solen. Dessa tvenne, för sol-ljuset 

utsatta thermometrars kulor voro svärtade. Den ena af de 

hängde i fria luftströmmen; den andra var införd i ett cy 
lindriskt glaskärl och derigenom i det närmaste fri för luftom 

byte invid kulan. Öppningens diameter på glaskärlet var nä 



— 289 — 

4 linier och rörets ej fullt 2, så att en gemenskap likväl 

ägde rum emellan luften inuti och utanför det eylindriska glas- 

kärlet. Den hängdes lutande, på det att solstrålen skulle falla 

vinkelrätt på dess axel, hvilket dock ej kunde fullt åstadkommas. 

Vid thermometer-observationerna biträddes jag af Eleven 

vid Navigationsskolan i Götheborg, Hr Rup. Turop. WALLERTZ. 

Den thermometer, som under benämning N:o 4 användes 

i skuggan, är af Hr Professor SErAnperR jemförd med Kongl. 

Akademiens. De öfriga tvennes korrectioner bestämdes dagen 

före förmörkelsen af Hr Warirertz och mig. De värden, som 

af mig angifvas, äro följakteligen sådana, som skulle erhållits 

om Kongl. Akademiens thermometer varit begagnad. 

Kort före den partiela förmörkelsens början var himmelen 

nästan molnfri. En stark, stadig och genomträngande vind 

tryckte mig rakt på bröstet, då jag vände mig åt solen. Se- 

dan månen inträngt på solskifvan såg man då och då tunna 

molnhinnor öfver solen. Himmelen blef-sedermera ojemt klar. 

Kort före totala förmörkelsen funnos moln, och efter ljusets åter- 

komst blef den dimmig, men klarnade åter och blef efter för— 

mörkelsens slut nästan aldeles klar igen. Den starka blåsten 

fortfor länge, men aftog hastigt kort före den totala förmör- 

kelsen, då ett fullkomligt lugn inträdde. Sedan solljuset åter- 

kommit, kändes en svag vind. 



6 OD SA 

Den 28 Juli 1851. 

RK 

Temperatur 

Observations- / i solen 

punktens 1 EN NE 

medeltid. | Skugga. | Slutet 
Fri luft. kärl. 

N:o 2. N:o 3. 

2:50"54: | 18,34] 25,3 Himmelen nästan klar. 

53 49 | 18,44 | 25,0 

56 44 | 18,64 | 25,4 

59 34 | 18,54 | 22,9 

3" 0r29: | 18,44 | 23,5 

3 20-1 1801 22,9 

SBL rg IRL EE fö 

13 29 | 17241 193 

48 29 | 17/05 | 19,8 

21 29 | 16,55 1 18,1 

28 29 16,85 | 20,0 

STAL [BE LÖSA I KON EE 

46 44 46,25 | 16,9 | 20,5 

Moln på himmelen kring solen. 

18 59 fan famn Ur Fre 
55 59 SS GK tr |Sol-ljuset slocknaden 

59 21 | | — » återkom. 

&" 6r29: | 16,20 | 15,25 | 15,55 

13 29 16,20 | 15,35 | 15,95 |Luften dimmig. 

18 29 16,20 | 15,6 16,3 

21:-:291-1--4,6,20 | AG,:3. skALB 

34 29 | 16,5 | 16,35 | 184 | 
54 29 | 16,20 | 17,9 | 214 
59 29 | 416,35 | 17,9 | 21,5 

Efter denna tid togs en observation, som gaf ungefär 

samma värden. Luften var nu mulen. Den klarnade väl små- 

ningom, men thermometer-observationerna syntes mig mind 

upplysande. För 
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För att från resultatet af dessa observationer eliminera 

inflytelsen af solens nedstigande under observations-tiden, an-= 

ställde jag följande observationer den första klara dag efter 

förmörkelsen. — Till undvikande af vidlyftighet intages blott re- 

sultatet. -Thermometern N:o 2 befanns beroende af vindens 

styrka och ger således ingen säker ledning för hedömandet af 

temperaturens aftagande genom solens sänkning. Perioden är 

naturligtvis ifrån början af den partiela förmörkelsen intill den 

totalas. Det förstnämda momentet undgick mig, men enligt Hr 

Perttersons observation inträffade det kl. 2"53748' på min 

punkt.  Drages denna tid ifrån 3'53”59', så finnes den tids- 

längd, 12716" hvarunder temperatur-minskningen, till följe af 

solens nedgående sökes. Denna qvantitets variation ifrån den 

28 till den 34 Juli måste omitteras. 

Thermometern N:o 41. 

Tiden Temperaturen 

observerad. | medium. observerad. medium. skilnad. 

2:54"52' ; 24”;6 
ATS SSE 244 24”,27 

3 21 37 23,8 Ne 
331 22 238 ” 
3 42 52 3"kam27: | 23,9 |) 2383 
Hr 32 23,8 

Antager man nu, att temperaturen 24,27 tillhörde tids- 
momentet 3"8”14" och att temperaturen 23,83 tillhörde det 

sednare; så har denna thermometer angifvit, att luftens tempe- 

ratur i skuggan fallit 0,83 ifrån månens första kontakt till den 

totala förmörkelsens början, oberoende af solförmörkelsen och 

endast till följe af solens sänkning mot horizonten. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 9 & 10. 2 
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Thermometern N:o 3. 

Tiden Temperaturen 

observation. medium. observation. medium. skilnad. 

2467 kh" A 
51 22 | 25442 | kbå |) kböo 
56 "7 khk,75 

Örn um ) / 4.4.,5 

23 22 SA S"AT: ho 4h,30 09,49 
SÖ | 444 

kh 47 44, 

53 22 BID kh 44,03 

58 37 43,9 

Dessa observationer antyda, att temperaturen i solen fallit 

blott 0”51 under den partiela förmörkelsen, till följe af solens 

sänkning. De synas mig likväl icke så sammanhängande som de 

föregående, hvadan jag antager 0”,83 såsom måttet på det 

temperaturens aftagande under partiela förmörkelsen, som ägde 

rum till följe af solens sänkning understiden. 

Det är redan anmärkt, att himmelen var »nästan» klar 

vid partiela solförmörkelsens början. Skilnaden emellan thermo- 

metrarne N:o 3 och 4 var den 28 Juli kl. 2"53”49' =19")86, 

den 31 Juli kl. 2"54”22' visade N:o 3 =44,4 p 

FÖRT AIR I =2b4 0,0 j 

kl. 2:56” '7 visade N:o 3 =44,75 207,075; 
20,15 

DARE BAN | =24,6 

alltså skiljde 0”,215 emellan begge dessa dagars klarhet. "Man 

kan derföre antaga, att thermometern N:o 3, som den 28 Juli 

kl. 2'53”49" visade 38,3 hade visat 38,51, om himmele 

varit fullkomligt klar. Under totala förmörkelsen observerade 

ej på thermometrarna, men det är icke sannolikt att N:o 



Misatbhvsrektemperaturstänfasnsntmvvinin. vb a. bs 15,55, 

Passesndentills.1, värna nn. AAA 0,83, 

så visar sig solljusets blotta frånvaro under konstant sol- 

höjd hafva ökat värdet på thermometern N:o 3 till 416,38. 
Drages detta värde från 38,51; så visar sig solens värmande 

förmåga =22"13. 

Nu frågas: Hade solljusets värmande förmåga aftagit half- 

parten af 22,13 då solskifvan var till halfparten betäckt? En- 

ligt Hr Pettersson var, den 28 Juli månens apparenta radie 

=1641” och solens =415'47". Antager man att månens 

medelpunkt passerade solens, så visar kalkulen att solskifvan 

var halfbetäckt kl. 3"31”6". Thermometern N:o 3 stod klockan 

328205 på 2575 

333 20 NDS 

Då nu temperaturen omöjligen kunnat stiga, utan måst falla 

under denna tid, så kan man antaga värdet på thermometern 

N:o 3 klockan 3'31”6: =25"8. Detta värde skulle likväl ut- 
fallit högre, om solen bibehållit samma höjd öfver horizonten. 

Antages aftagandet vara proportionelt mot tiden; så visar sig 

att 0”,501 måste tilläggas 25”;8 för att finna thermometerns N:o 

3 värde i händelse af konstant solhöjd. Under betäckandet af 

solens första halfva, har alltså solstrålarnas värmande förmåga 

aftagit 12,21; men under den återstående halfvans betäckande 

blott 9”,92. Om detta resultat bekräftas under total och cen- 

tral solförmörkelse på klar himmel; så torde väl deraf följa, 

att det centrala sol-ljuset är mera värmande än det från 

omkretsen ”). 

”) Ett härifrån afvikande resultat erhålles, om solstrålarnes värmande 
förmåga vid ett gifvet tidsmoment antages vara proportionel med 
skilnaden emellan den värmegrad, som angifves af thermometern i 
solstrålarne och den temperatur, som thermometern i skuggan vi- 
sar. För att detta antagande skulle vara riktigt, fordras dock, 
att båda thermometrarne äro lika och ställda nära intill hvar- 
andra, samt att den kropp, som undanskymmer solstrålarne för 
den ena thermometern, har en ringa utsträckning. Då den i 
skuggan uppställda thermometern hade blank kula och den andra 
en svärtad, måste man således för den förres temperaturangilvel- 

+ 
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Ibland de anförda observationerna förekommer kl. 3"48759” 

en stor ring kring solen, liknande de ringar man understun- 

dom varseblifver emot väderskiften. Obeväpnade ögon, bredvid 

mig, sågo den och beskrifva den så: »Denna ring var skarpt 

begränsad i yttre kanten och af en brunaktig färg, som små- 

ningom aftog så, att den inre kanten nästan förblandades med 

himla-hvalfvet». Jag lemnade sjelf ej mycken uppmärksamhet 

häråt under väntan på de storartade fenomen, som då voro 

nära sin utveckling; men såsom jag uppfattade min grannes på 

berget beskrifning, hade, från solens då ännu lysande meniscus, 

strålar utgått i solradiens rigtningar. Tab. X, fig. 1 föreställer 

detta vackra fenomen. MM' ett stycke af månbanan, RR' ringen, 

ser anbringa en korrektion. Ett approximativt värde på denna 
korrektion erhålles genom att jemföra båda thermometrarnes tem- 
peraturangifvelser kort efter slutet af den totala förmörkelsen, då 
solstrålarne ännu hade ett obetydligt inflytande, vid hvilket till- 
fälle den svärtade thermometern visade 15,55 och den andra 
16,20. Skilnaden 0,65 är således det ungefärliga värdet på den 
qvantitet, som måste subtraheras ifrån de temperaturgrader, som 
thermometern i skuggan visar, för att erhålla dem, som en ther- 
mometer med svärtad kula under enahanda förhållanden skulle 
hafva angifvit. På detta sätt erhålles: 

Temperaturen i solstrålarne vid förmörkelsens början 38,30 
» i skuggan vid samma tid 18",44; således 

om thermometern varit svärtad (=18,44 —0,65) . 17,79 

Skilnad 20,51. 

Temperaturen i solstrålarne, då halfva solskifvan be- 
täcktes atlmined > INgemlosael se 25,80 

Genom solens sänkning emot horizonten hafva 
solstrålarnes värmande förmåga blifvit förmin- 
skad med 0,51, hvilket för halfva solskifvan 
utgör S/ öm; för Br NR RE NR Le SERNER KN JR 0,26 26,06 

Temperaturen i skuggan vid samma tid =16,75 —0,65 16,10 

Skilnad 9,96. 

Om den sista skilnaden ökas med 0,3, så erhålles 10,26 eller 
jemt bälften af den värmemängd, som hela solskifyan utstrålar, 
Då 0,3 är en qgvantitet, som i anseende till de många orsakern 
till fel. hvilka vid observationer af detta slag icke kunna förekom 
mas, ligger inom gränsorna för observations-felen, så föranlede 
icke denna beräkning till antagandet, att solen är warmare vi 
medelpunkten än vid kanterna. EF 

j 
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Rr dess bredd. Jag tyckte mig se ett guldgult doft emellan 

strålarna närmast solens ännu lysande del. En tredje person 

såg med blotta ögonen ett tagetes-färgadt guld-doft invid yttre 

kanten af solens -meniscus. 

Den totala förmörkelsen 1 allmänhet, beskrifves af en per- 

son bredvid mig med följande ord: 

»När förmörkelsen blef total syntes en gloria kring må- 

nen af ett matt gult sken. Mig föreföll, att denna gloria ej 

då uppkom, utan endast bestod af strålar, dem solen alltid 

sprider kring sin skifva och som månen ej var stor nog att 

skymma. Glorian hade i mina ögon ingen skarp kant; men 

likvisst såg jag ganska väl hvar den tog slut. Jag blef intet 

precist rädd, men kände så väl, att jag är en vanmäktig men- 

niska. Jag gret. Landskapet fick sådana färger, som jag sett 

på taflor, föreställande utsigter i sydliga länder, sådana der 

granna färgskiftningar i violett, sådana som föreställa dagern 

om aftonen, icke om morgonen. Hela landskapets kolorit var 

skiftande i violett, utan bestämd färg; deremot en blandning 

af färgor, men inga skarpa dagrar. Grundtonen var violett i 

mina ögon. I nordost var mörkt; likaså i sydvest, nemligen 

omkring glorian. Detta mörker var mörkt gråblått, icke svart, 

icke rent grått. I nordvest var himlaranden klart och grannt 

guldgul. Denna färg var starkast under midten af totala för- 

mörkelsen, och skarpt begränsad emot den blågrå himmelen. 

En moment före den totala förmörkelsens slut spridde sig 

denna horizontens guldgula färg uppåt himmelen, äfvensom 

åt sidorna, mer och mer, ända tills den första solstrålen gjorde 

ett slut på detta vackra skådespel, hvarefter all färg för- 

svann, och en tunn, ljus, gråaktig slöja betäckte hela himla- 

hvalfvet. Jag föreställde mig, att der den guldgula färgen vid- 

tog, der var gränsen för den totala förmörkelsen. Vid första 

solstrålen var det förbi med detta färgspel, hvilket blott till- 

hörde den totala förmörkelsen». 
Mina egna betraktelser öfver totala förmörkelsen 2 allmän- 

het voro helt flygtiga, emedan min uppmärksamhet fängslades 
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af de speciela fenomen som jag ämnar beskrifva. -Beredd på 

ett imponerande skådespel, bemödade jag mig att icke göras 

overksam hvarken genom förtjusning eller beundran, hkväl kom 

jag uti en aldrig erfaren sinnesförfattning; jag kände mig lik- 

som utom verklighetens gräns, i osäker väntan på hvad som 

skulle hända. Den silfverhvita spetsring, som omgaf månens 

mörka skifva, gjorde på mig ett sorgligt intryck. De färger, 

som spelade i rymden, hade jag der aldrig förut bemärkt. Min 

uppfattning öfverensstämmer i öfrigt med föregående beskrifning. 

Jag öfvergår nu till detaljerna af det hela. 

Låt AB (Tab. X, fig. 3) föreställa solljusets form några se- 
kunder, innan det slocknade; så såg jag denna ljusstrimma tydligen 

brista sönder i två delar C och D, innan allt solljus försvann. 

Båda fingo i bristandets ögonblick afrundade spetsar. Dessa 

delar voro ej lika stora; mig föreföll den öfre C vara mindre 

än den nedre D. För mina ögon sönderföllo icke dessa ijus- 

strimmor i smärre delar. Längden af C var kanske 2 å 3 

minuter; D något större, och den mörka pelare, som åtskiljde 

dem, var mindre än C. Dessa ljusstrimmors frånskilda till- 

varo var kort. Jag kan ej uppgifva tiden, men tror att den 

icke upptog mera än några få sekunder. Jag tror, att de ej 

försvunno liktidigt; den öfre måtte hafva slocknat först. Att 

solens sista strimma icke sammandrog sig till en enda punkt 

och under sådan form försvann, utan brast sönder i tvenne ljus- 

strimmor, hvilka slocknade i olika tidsmomenter, föreställer jag 

mig hänvisa på ojemnheter i månbrädden. Om blott en enda 

tidssekuod hade förflutit emellan det tidsmoment, då solljuset 

delade sig och tills det helt och hållet försvann, så visar räk- 

ningen, att pelarens höjd öfver invid liggande platå måste vara 

cirka 3000 fot. — Om ögat icke skiljer tvenne objekter med 

mindre synvinkel än 40”, så visar räkningen, att den upp- 

höjning i månkanten, som delade ljusstrimman minst varit + 

mil i längd, för att kunna märkas. 

Då äfven den nedre af dessa ljusstrimmor slocknade, var 
det så skumt, att jag ej kunde se hvad jag skrifvit. Jag hade 
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ett ljus brinnande i lykta invid Chronometern och måste föra 

papperet dit. En person på cirka åtta alnars afstånd kunde väl 

se en skepnad vid tuben, men icke urskilja hvem. Detta 

gäller likväl blott om första ögonblicket af den totala förmör- 

kelsen; ty samma person såg sedan landskapet med dess for- 

mer. Sedan jag kontrollerat min anteckning, förde jag genast 

ögat tillbaka till tuben och fann månen omgifven af en ljus- 

ring. Den var, efter min uppfattning i tuben, ofärgad, alldeles 

hvit, obestämbar till sin utsträckning, ljusast invid månkanten;» 

aftagande i ljusstyrka, mer och mer utåt, försvinnande några 

minuter utanför månbrädden. Den var strimmig i månradiens 

rigtning. Ingen färgring kunde jag se. Denna strålkrans måtte 

vara hvad astronomerna kalla Corona. Den var, så vidt jag 

minnes, rund, icke oval. Att min anteckning innehåller orden: 

»alldeles hvit», under det att två personer invid mig sågo med 

blotta ögonen ett matt, gult sken, anmärkes blott såsom tecken 

till svagheteten af den gula färgen, som måtte hafva försvun— 

nit i min tubs fyra glas. Coronan föreföll mig ej så briljant 

som Bury säger, att den syntes i Pavia den 8 Juli 1842; 

och annat kunde ej väntas af den mindre grad af klarhet; 

som himmelen under den totala förmörkelsen ägde vid Göthe- 

borg. Af de teckningar Bay (i Pavia), Amy (i Superba), 

samt AÅraGo (i Perpignan), gifvit, öfverensstämmer den först- 

nämndes bäst med min uppfattning. Coronan var odelad, icke 

bestående af två koncentriska ringar, såsom AraGo beskrif- 

ver den, utan af en enda ring. Fig. 4 framställer utse- 

endet, sådant det uppfattades af obeväpnade ögon invid mig. 

Jag anser denna figur temmeligen nära utvisa förhållandet, 

sådant det visade sig i min tub. Det förefaller mig sannolikt, 

att det ljus, hvaraf coronan bildas, tillhör solens ljushaf, fastän 

det icke äger nog intensitet, för att i närvaro af det starka 

solljus, som ger oss solens synliga diameter, märkas af mensk- 

liga ögon. Men då jag uttalar denna tanka, kan jag ej und- 

gå den anmärkning, att, om så vore, skulle coronans bredd 
: j ell 

og (Fig. 4) icke vara lika stor kring hela ringen, utan synas 4 
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större till venster än till höger vid totala förmörkelsens början, 

och tvärtom vid dess slut; den skulle variera ej blott i hvarje 

ögonblick från en punkt till en annan kring hela omkretsen, 

utan äfven variera i hvarje punkt med tiden. Jag har icke 

sjelf någon säker observation i detta hänseende, men en per= 

son med obeväpnade ögon sade att kränsen, var »lika bred på 

alla kanter». — Jag har ej eller något mått på coronans bredd; - 

men en person uppskattade ljusringens proportion till månens 

skifva att vara ungefär så, som då en gammal halfskilling läg- 

ges på en gammal helskilling, hvaraf skulle följa att coronans 

bredd ot af månens diameter eller cirka 43 minut. 

Jag har redan omtalat, att jag straxt efter solljusets för— 

svinnande förde ögat från tuben till chronometern. Då jag fick 

ögat tillbaka i tuben och hunnit borttaga skymmglaset, slog väl 

coronan mig aldraförst i ögonen, men min anteckning innehål- 

ler orden: »jus punkt vid månens ingång». Dernäst följa 

några anteckningar rörande coronan, och sedermera förekommer: 

»En ljus punkt syntes på månens skifva, på det ställe, der 

attacken skedde, och derefter utbrast den vulkaniska lågans 
pelare. Vulkanens ljus = ljust rosenrödt, och höjd => eller 
3 af månradien». Denna estimation var, såsom jag sedan fann, 

alldeles för stor, och jag anför den endast för att erkänna, 

huru felaktig en estimation i ett frappant ögonblick kan vara. 

Då jag såg den ljusa punkten, blef jag mycket förvånad, eme- 

dan jag med ovilja läst Don Urroa's berättelse. Likväl kan 

jag ej förneka, hvad jag såg, nemligen först en ljus punkt, som 

snart växte till en märkbar diameter”). Jag kan ej noga be- 

stämma denna ljusa punkts eller flammas läge på månskifvan; 

men om abed (fig. 5) föreställer månskifvan, ac dess vertikala 

diameter, c nedersta brädden och d första kontaktspunkten, så 

satt den ljusa flamman eller stjernan x ofvanför diametern bd, 

") En enda af de flere personer, som betraktade förmörkelsen från 
samma berg söm jag, sade sig sett denna stjernå, som han kal- 
lade den. Han uppgaf dess läge i punkten x fig, 2, der AB 
föreställer månskifvans horizontala diameter. 
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som ungefär föreställer månbanan, helt nära densamma och helt 
hära månbrädden, dock inpå månens mörka skifva. Det första 
jag såg i tuben under totala förmörkelsen, var visserligen co- 
ronan, men dernäst denna ljusa punkt, som snart blef en fläck, 
som rörde sig flammande, dock utan att i det hela förändra 
ställe, fladdrande såsom ett vaxljus i ett ojemnt ljuftdrag. 
Ännu var denna fläcks färg mjölkhvit, men till min ytterligare 
förvåning blef den snart och öfverallt ögonblickligt färgad ljust 
rosenrödt, med en renhet som blott kan förliknas med ädla 
stenars ljus-renhet, under högsta klarhet och skönhet. Oaktadt 
denna färg var ljust rosenröd, ägde den likväl en intensitet, 
som på det högsta förvånade mig. Sjelfva färgen påminner 
om den rosenröda färg, hvarmed papper brinner, doppadt i al- 
kohol, som upplöst chlor-strontium. Sedan den hvita flamman 
liksom tändt sig och blifvit ljust rosenröd (en färg, som den sedan 
bibehöll oförändrad under hela den totala förmörkelsen), utsträckte 
den sin längd, så att den räckte nu utanför månbrädden. Hvad 
jag nu såg, framställes i fig. 6. Cirkeln abce föreställer mån- 
skifvar, ac dess vertikala diameter, a uppåt, x det ställe, hvarest 
den ljusa punkten först syntes, pelaren ek den ljust rosenröda 
flamma, som jag nu söker att beskrifva och som under hela 
tiden fladdrade med ändan K, såsom en häftigt brinnande fackla, 
förd i ojemn motvind. Denna ljuspelares färg förblef ljust ro- 

senröd, ända tills den vid första solstrålen försvann. Pelarens 

dimensioner tycktes äfven bibehålla sig oförändrade; bredden eo 

var knappt hälften af höjden ek. Måttet på pelarens höjd be- 
fanns ligga utanför mikrometerskalan på min tub, som är en 
distansmätare. Den minsta vinkel skalan upptager =5'9", 
alltså var pelaren kortare. Jag förde sedan håren tillsammans 
så, att deras afstånd var mindre än pelarens längd. Denna 
vinkel undersöktes sedan, och befanns =1'55”; således var pe- 

laren längre. Då nonien sedermera ställdes der, hvarest minnet 

sade mig, att det exakta måttet satte den, befanns vinkeln 

=32y". — I trakten af Jönköping, hvarest förmörkelsen äf- 

ven var total, skall en person med ovanligt skarp syn hafva 
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med blotta ögonen bemärkt flera rödaktiga små flammor på den 

ljusa ring (coronan), som omgaf månen. De kringstående sågo 

det icke och fruktade, att det var en synvilla. 

Observationer på djur. 

Myrorna gingo in i stacken under den totala förmörkel- 

sen. Då ljuset återkom, gingo de ut. 

Bien. Den totala förmörkelsen var ej halfgången då de 

gingo in. Sedan den totala var förbi, kommo de småningom 

ut igen och började flyga. 

Småfoglar, t. ex. Sparf, Bofink, satte sig under grenarna 

i buskar och träd, och då de skrämdes, hoppade de blott un- 

dan på en annan qvist. Foglarna voro alla tysta under to- 

tala förmörkelsen; men då ljuset återkom, hördes de qvittra, 

och Bofinken lockade. Några skaror af foglar flögo upp irym- 

den vid ljusets återkomst. Just som förmörkelsen höll på att 

bli total, hördes, af flere personer och på flere ställen, tuppar 

gala. De tystnade då förmörkelsen blef total. En person til- 

lägger, att denna tystnad fortfor flera minuter efter solljusets 

återkomst. I Jönköpingstrakten såg man Nattblackan fram- 

komma och flaxa flera gånger öfver gården. 

En Katt, som brukade hålla till under tomtningen af hu- 

set, dit ban hörde, gick in under tomtningen då ljuset försvann. 

Tvenne Hundar, hvar och en bunden vid sin koja, lågo 

vid partiela förmörkelsens början utanför kojorna. När ljuset 

började försvinna, kröpo de in i sina kojor, lade sig med öppna 

ögon och hufvudet utanför kojan. 

Hornboskap, som betade i en hage, lade sig och låg 

stilla under den totala förmörkelsen, utom en, som stod uppe; 

åt icke, men idislade. 

Hästar på bete gingo, enligt observation i Jönköpings- 

trakten, tillsammans under en stor ek, der de förblefvo stilla 

under hela förmörkelsen. 

I Örebrotrakten, hvarest förmörkelsen icke var total, för- 

höllo sig bien och foglar såsom under starkt åskväder, enligt 

Hr LÖWENIJELM. 
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Observationer på växter. 

Convolvulus tricolor, Crepis rubra och Hieracium Au- 

ricula sammandrogo sina blommor fullkomligt vid Götheborg 

under den totala förmörkelsen, men enligt Hr C. G. LÖWENHJELMS 

iakttagelse i grannskapet af Örebro, der förmörkelsen ej var 

total, förblefvo blommorna så väl af Hieracium Auricula som 

Pilosella alldeles öppna. 

5. Nya svenska Dolichopus-arter. -— Hr Wan 
BERG meddelade en jemförande öfversigt af Stor-Britanniens och 

Skandinaviens Dolichopus-arter, samt lemnade följande beskrif- 

ningar på två nya svenska arter: 

28—29. Dolichopus discimanus n. sp.: olivaceo-viridis, subnitidus, epi- 
stomate albido-grisescente; ciliis postocularibus pallidis; palpis 
lestaceis; antennis capite transverso paullo longioribus, nigris, 

articulis basalibus subtus obsolete fulvis, apicali acutiusculo, seta 
mox ante apicem inserta; pedibus testaceis, coxis anticis ad di- 
midium, posterioribus ad 3 cinereis, femoribus posticis unispinosis, 
subtus non ciliatis, tibiis posticis ad sextam partem indetermi- 

nate infuscatis, tarsis nigris, metatarso intermediorum ad 3 ar- 
ticulisque anteriorum 3 et 4 totis (7), vel latere SELSRdEe (EE 
testaceis; alis dilute fumatis, nervo quarto leviter geniculatim 
flexo, paullo ante apicem ale excurrente, ibique ad tertium 
non nihil approximato; squamis subalaribus nigro-ciliatis. Long. 
Ridin: SP. 

Mas: epistomate latitudine triplo longiore; antennarum articulo 
apicali oblongo-ovato; cauda fere ad segmentum tertium inflexa, 
apice nitida, lamellis subovatis, sordide flavo-albidis, mediocribus 
et mediocriter fusco-marginatis, margine interiore dense griseo- 
puberulis, exteriore nigro-ciliatis, apice nigro-uncinatis; tarsis an- 
ticis tibia duplo fere longioribus, articulis 4 longiori, 2, 3 et 4 
subequalibus, 14 et 2 fuscis, 3 subtenui cum 4 adhuc graciliore 
et paullo longiore testaceis, 5 parvo, atro, elliptice dilatato, pul- 
villis albidis; stigmate alarum parvo, atro. 

Femina: epistomate latitudine 13 longiori, minus quam maris 
in albidum vergente; antennis brevioribus, articulo apicali ovato; 
tarsis anticis simplicibus, extus totis nigro-fuscis, intus basi me- 
tatarsi anguste articulisque 3 et 4 totis obscure testaceis; alarum 
stigmate nullo. 

D. discifer var. b. Zetrt. Dipt. Scand. T. VIII, p. 3079? (sexu 
baud indicato). 

Habitat ad Quickjock, Lapponie Lulensis, ubi mares sex 
totidemque feminas d. 4—6 Julii 1843 in ripis graminosis 
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rivuli inter templum et domicilium Sacerdotis invenire mihi 
contigit. 

Seta antennarum subapicali ab omnibus nostris speciebus re- 
cedit, D. planitarsi, nigripedi et maculipenni (melanopodi? mihi 

 ignoto) exceptis, qui setam tamen paullo longius ab apice inser- 
tam gerunt, ad D. disciferum de cetero proxime accedens. Differt 
vero D. discifer: magnitudine nonnihil wmajore, colore corporis 
&neo-viridi, pedibus et alis longioribus, epistomate angustiore, 
maris latitudine 33 longiore, albo, femine latitudine duplo fere 
longiore, antennis brevioribus, caput transversum haud exceden- 
tibus, basi subtus distinctius fulvis, articulo apicali acuto, maris 
ovato, feming subrotundo-ovato, seta in medio dorsi inserta, la- 
mellis caudalibus albidioribus, pedibus pallide flavo-testaceis, 
coxis anticis, articulis 1—4 tarsorum anticorum metatarsisque 
intermediis fere totis concoloribus, tarsis anticis maris gracilioribus, 
articulis omnibus magis angustatis, quarto tertio fere breviore, 
ultimo basi anguste albido. 

Ceterz Scandinavie species, quarum mares tarsos anticos ha- 
bent dilatatos, vel pedibus antennisve nigris, vel nervo quarto 
subrectangulatim flexo, vel femoribus subtus ciliatis preter alia 
differunt. 

D. discifer var b. Zett. I. c. idem ac D. discimanus noster esse 
videtur, licet tarsis omnibus et totis nigris, metatarso interme- 
diorum tantum flavido, a Cel. Auctore describitur, quod quidem 
de tarsis feming D. discimani a latere exteriore visis, non vero 

de tarsis anticis maris, Descriptori forsan ignoli, valet, quorum 
articuli 3 et 4 testacei. 

68—69. Dolichopus Bohemanni n. sp.: late aureo-viridis, nitidus; 
fronte thoraceque antice flavescenti-pruinosis; ciliis postocula- 
ribus pallidis; antennis longitudine capitis transversi, nigris, ar- 
ticulo apicali ovato, acutiusculo, seta nuda; palpis pedibusque 
flavo-testaceis, coxis posterioribus basi ad 3 cinereis, femoribus 
posticis unispinosis, subtus non ciliatis, tarsis anterioribus infu- 
scatis, metatarso fere toto pallide-testaceo, posticis tibia paullo 
brevioribus, nigris, metatarso inermi, preter apicem testaceo, ar- 
ticulo secundo breviore; alis subhyalinis, nervis 3 et 4 arcuatis, 
apicem versus subapproximatis, 4:to paullo ante apicem ale ex- 
currente; squamis subalaribus pallide ciliatis. Long. fere 2 
lin. AL. 

Mas: epistomate latitudine quadruplo fere longiore, aureo-ochra- 
ceo; cauda vix ad segmentum tertium sub ventre inflexa, parum 
nitida, lamellis oblique rotundatis, sordide testaceis, latius et sub- 
determinate nigro-marginatis, remotius nigro-ciliatis, ciliis rectis; 
stigmate alarum valde elongato, atro. 

Femina: epistomate latitudine 23 longiore, sordide albido; an- 
tennis paullo brevioribus; stigmate alarum vix ullo. 

Habitat in Scania orientali ad diversorium Degeberga inter urbes - 
Christianstad et Cimbritshamn; a Cel. Dom. BonEMmaAn, cujus no- 
mine insignitur, d. 7—11 Jul. 1851 in fruticibus Pini detectus. 
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Species pulchra ab omnibus nostris plane recedens, habitu, 
colore lxte aureo-viridi, nec non metatarsis inermibus D. nobilitato 
subsimilis, seta vero antennarum nuda, metatarso postico arti- 
culo tarsorum secundo breviore, alis immaculatis, epistomate maris 
aureo-ochraceo et lamellis caudalibus sordide testaceis, nigro-mar- 
ginatis, abunde distincta, quoad nervorum in alis directione D. 
Sahlbergi, de cetero longe diverso, propior. Nec species inter 
exteras mihi innotuit ulla, cui hec nostra accedit, nisi D. bi- 
color Macou., qui tborace et scutello chalybeis viride-micantibus 

et antennis obtusis differre tamen videtur. Descriptio vero Mac- 

quartiana, pro consvetudine valde incompleta, certiori judicio obstat. 

6. Atomvigten af Talkjord utur Pailasjer- 
nets Olivin. — Hr L. SvanserG föredrog följande meddelande 
af Hr Barr: 

Vid en tillfällig förstöring af en större stuff af Meteorjernet 

från Sibirien utföll utur densamma en icke obetydlig qvantitet 

Olivin. Jag undersökte detta mineral, som var blandadt med 

andra lossnade delar af stuffen, qvalitatift, i förmodan att något 

ämne, som vid föregående analyser af andra på endast helt små 

qvantiteter, möjligen kunnat undgå uppmärksamheten, nu, när för— 

söket gjordes på en ganska stor qvantitet (omkring 15 grammer), 

skulle gifva sin närvaro tillkänna, hvilket likväl ej var fallet. 

För den Talkjord, som erhölls, bestämdes atomvigten, och 

det är det dervid erhållna sifferresultat (som för öfrigt ej afvi- 

ker från de af Berzeutus samt SvanBerG och NOrpenfeupr förut 

funna mera, än fallet vanligen plägar vara vid qvantitativa be- 

stämningar af olika personer och vid olika tillfällen, och som 

således i det hela endast tjenar såsom en vidare bekräftelse der- 

uppå), hvilket jag härmed har äran underställa Kongl. Vet.-Aka— 

demien. 
Talkjorden var erhållen, sedan, ur den först med vätesvafla 

behandlade och sedan åter oxiderade, ursprungliga lösningen, jer- 

net blifvit afskildt med kaust. ammoniak, samt vätskan derefter 

behandlats med oxalsyradt alkali, för afskiljande af kalk, samt 

med hydrothion-ammoniak för utfällande af dermed fällbara äm 
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nen. Det återstående afdunstades med ett öfverskott af rent 

kolsyradt natron till torrhet, och den kolsyrade talkjorden togs 

på filtrum, tvättades omsorgsfullt och glödgades. 

Den så erhållna kaustika talkjorden löstes i ättiksyra, och 

till den filtrerade lösningen sattes en lösning af sublimerad oxal- 

syra, och afdunstades dermed i vattenbad till nära torrhet. Det 

oxalsyrade saltet tvättades tills det undergått en betydlig minsk- 

ning af sin volym, hvarefter det torkades och glödgades: 

Denna kaustika talkjord försöktes, ehuru onödigtvis, efter- 

som jern förut funnits i lösningen, medelst molybdensyrad am- 

moniak på fosforsyra; likaledes profvades dem -för blåsrör på 

mangan och zink. Misstanke om qvarstadnadt alkali syntes vara 

 -undanröjd genom beredningen af det oxalsyrade saltet. 

Atomvigten bestämdes genom den vägda talkjordens lösning 

i utspädd ren svafvelsyra, hvarvid ingen fräsning kunde förmär- 

kas, samt lösningens afdunstning till torrhet och upphettning till 

lindrigaste glödgning, till dess den ej mer förlorade i vigt. Väg- 

ningarna skedde under en liten glasklocka, dit degeln, ännu nå- 

got varm, insattes, men som efter dennas fullkomliga afkylning, 

för ett ögonblick aflyftades från sin skifva. 

Trenne försök gjordes: 

a) 1.6938 talkjord gaf svafvelsyrad talkjord =>5,0157. 
b) 2,0459 » » » »  =6,0648. 

TIC) IORBA » » » NN 0100 

Lägger man till grund för atomvigtsberäkningen den af BerzE- 

urus bestämda atomvigten för ”svaflet (200,75), så kommer talk- 

jordens atom att väga: 

a) =255,32. 

b) =254,92. 

c) =255,43, samt medeltalet =255,223. 

Räknar man åter svaflets atom =200.00, så blir talkjordens 

atomvigt: 

a) =254,944. 

b) =254,534. 

c) =255,049, samt medeltalet =254,842. 
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I hvilketdera fallet blir det funna resultatet ganska nära öfver- 

ensstämmande med det af SvanBerG och NORrpbenfenot erhållna 

medeltal, 254,504, af deras- tvenne försöksserier på det oxal- 

syrade och svafvelsyrade saltet. 

Dessa här af mig anförda försök voro anställda utan an- 

språk på att afgöra frågan om talkjordens rätta atomvigt; de 

härledde sig fastmera från ett slags nyfikenhet att anställa för— 

söken med ett så ovanligt material, som meteorisk talkjord, och 

gifva sig derföre ej ut för att gälla mera än hvarje annat obe- 

tydligare bidrag till en frågas lösning. 

Mellertid är det anmärkningsvärdt, att svenska kemister nära 

nog öfverensstämmande funnit talkjordens atomvigt högre än den 

funnits af ScHerererR, samt sedermera af honom och MaARrcHaAnD, 

hvilka sednare lagt det naturliga kolsyrade saltet till grund för 

deras undersökning. Att å endera sidan något fel måste ligga i 

methoden synes sannolikt, ehuru å båda sidor byggts på så till- 

förlitligt kända atomvigter, som kolets och svaflets. Inkastet om 

qvarstadnadt alkali synes vara någorlunda motadt genom bered- 

ningssättet af den oxalsyrade talkjorden. Huruvida vid försigtig 

bortrökning af det lilla öfverskottet af svafvelsyra något svafvel- 

syrad talkjord medföljer, måste direkta försök afgöra. Mot de 

försök, som dessa båda utmärkta kemister anställt med magnesit 

kan man åtminstone göra ett inkast, nemligen den för ett så 

noggrannt experiment som en atomvigts-bestämmelse icke väl 

lämpliga manipulationen med kolsyrans upptagande i barytvatten. 
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Akademiska angelägenheter. 

Sammanträdet den 10 December. 

Akademien beslöt att i underdånighet anhålla, det täcktes H. K. 
H. HeErTIGEN AF DALARNE Såsom förste hedersledamot i Akademien ingå. 

Till inländsk ledamot i fjerde klassen kallades genom anstäldt val 
Akademiens Fysiker Hr Mag, E. Eptusp, samt till utländske ledamöter 
i sjette klassen: Botanices Professoren vid Jardin des plantes i Paris 
Hr Avoce Broscwuart, och Professoren derstädes i comparatif anatomi Hr 

G. L. DUVERNOY. 
Preses tillkännagaf, att i sjette klassen ett rum blifvit ledigt efter 

Hr ÅA. Mac Lear, som med döden afgått. 

SKÄNKER. 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Anmälda den 413 November. 

Af H. K. H. Kronprinsen, 

LeEvAILLaANT, Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique. T. I—IV, Paris 
an XIII (1805), fol. — (Med både” svarta och kolorerade figurer.) 

— — Histoire naturelle des perroquets. T. I, II. Paris an XI & 
XIII, fol. — (Med kol. fig.) 

Af HK. Universitetet i Christiania. 

Nyt Magazin for Naturvidensk. B. VI: 2—4. 
Caspari, Ueber Mirha. Christ. 1851. $8:0. 
Lections-Catalog for andet Semester 1851. 
Academiske Love. Christ. 1851. 
Universitetets Legater, Christ. 1851. 

Af Kongl. Vetenskaps-Akademien i Miänehen. 

Abhandlungen d. phil. Classe. VI: 4. 
— — dd. hist. Classe. VI: 1. 

Bulletin, 1850. 
Gelehrte Anzeigen. B. 30 & 31. 
Annalen der k. Steinwarte von Lawmost. B. IV. 

Reden von HaseBerc, Hörtrer, RupmHarRT u. Tiiersce in J. 1850. 

Af KH. Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig. 

Berichte äber die Verhandlungen. Mathem.-physische Classe. 41850: 

H, NL ”185C:-L 
Af 
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Af Physikallsehe Gesellsehaft i Berlin. 

Die Fortschritte der Physik in J. 1847. III Jahrg. 2:te Abth. Berlin 
1850. 8:0. 

Af K. EH. Geologisehe Reiehsanstalt i Wien. 

Jahrbuch. 1851. N:o 4. 

Af K. Nederländska Institutet i Amsterdam. 

Verhandelingen der eerste Klasse. Deerde Reeks. D. IV. 1851. 
Tijdschrift. Deel IV. Afl. 1—4. 41851. 

Af Homiten för den zoologiska trädgården i 
Amsterdam. 

Bijdragen tot de Dierkunde. Aflev. 2, 3. 1854. 

A4f Royal Society i Edinburg. 

Transactions. Vol. XX. P. 2. 1850—541. 
Proceedings. N:o 40 & 44. 

Af Chemical Society i London. 

Quarterly Journal. N:o XII. 

Af Museum d'hist. naturelle i Paris. 

Archives der Museum. T. V. Livr. 1—3. 

Catalogue. Insectes Coléoptéres. Livr. 14, 2. — Reptiles. Livr. 4. 

Af Société Géologique i Paris. 

Bulletin. 2:éme Sér. T. VIII f. 21—27. 

Af Författarne. 

BonemAn, C. H., Insecta Caffrarige. P. I. fasc. 2. Holm. 1851. 8:0. 
CoLpinG, Å., Ån examination of steam engines. Copenhagen 1851. 8:o0. 
p'HomsBres-Firmas, Recueil de mémoires et d'observations sur divers 

sujets. 6:eéme partie. Ålais 1844 å 1851. &:0. 
Roffe, A., An essay upon the ghost-belief. Lond. 1851. 8&:0. 

Af Utgifvarne. 

The astronomical Journal. N:o 12, 13, 15, 19—22. Cambr. 1850— 
sv RR ST 

Jahresbericht ib. die Fortschritte der Chemie von SvaAsBerG. Jahrg. 

SAR. Hide a UD, 18505 19:0. ra - 

Memorial de Ingenieros. Ano 6. N:o 9. Madrid 1851. 8:0. JA & 

Anmälda den 410 December. 

Af Kongl. Nederlåndska Regeringen. 

Flora Batava. Aflev. 166. Å 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 9 & 10. 3 
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Af Hejserl. Universitetet i Helsingfors. 

Programmer, Tal och Disputationer, 'utgifna vid universitetet h. t. 1850 
och v. t. 18541. 

Af Kejs. Vetenskaps-Akademien i Petersburg. 

Mémoires de P'Académie. Sciences mathém. T. IV. Livr. 3 & 4. 4:0, 

Mémoires présentés. T. VI. Livr. 5 & 6. 4:0. 

Af Corps des Ingénieurs des mines de Russie. 

Annales de YObservat. physique central de Russie par M. KuPFFER. 
Année 1848. N:o 1—3. S:t Petersb. 1851. 4:0. 

Compte rendu annuel par M. KurrfreR. S:t Setersb. 18514. 4:0. 

Af the Roy. Astronomical Soeiety i London. 

Memoirs of the society. - Vol. XVII. Lond. 1850. 4:0. 
Monthly notices. Vol. IX. Lond. 1849. 8:0. 

Af the Chemical Society i London. 

The quarterly journal of the society. . N:o XV. Oct. 1851. 8:0. 

Af Schlesisecehe Gesellschaft fär vaterl. Hultur i 
Breslau. 

Jahresbericht, 1850. Breslau. 4:0o. 

Af Författarne. 

AGARDH, J. G., Species genera et ordines Algarum. Vol. II. P. II: 4. 
Lunde 1851. 8:0. 

Voyage en Islande et au Groenland. Histoire du voyage par M. EvugG. 
Rosert. T. II. —  Zoologie et Médecine, par le méme. Paris 
1850-06" 51 80; 

Berc, Fr. Tu., Cholera-farsoten i Sverige år 1850. Stockh. 1851. &:0. 

Af Herr C. H. Boheman. 

Zum Andenken an Dr Jacor Sturm. Von J. W. Hinpert. Närnberg 
1849. 4:0. 

Till Rikets Naturhistoriska VMuseum. 

Zoologiska afdelningen. 

Af Apotekaren Zaar 1 Södertelje. 

En Falco lagopus, och 
En Falco albicilla. 

Af Doctor Schagerström. 

Sex st. sällsyntare svenska fiskar, samt 
En Gracula rosea. 
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Af Adjunkten Liljeborg: 

Tio ex. af Cyprinus gobio. 

Af Löjtnant v. Post. 

En större samling af svenska Spindlar. 

Af Fältsekreteraren Jungstedt. 

En Newfoundlandshund. 

Botaniska afdelningen. 

Af Herr Rådman Beurling. 

Fyratio i Stockholms-nejden odlade utländska träd- och busk-arter af 

slägtena Ulmus, Betula, Populus, Salix, Pinus, Abies, Lonicera m. 

fl. samt tjugo växtarter från Stockholms orangerier. 

Af Herr Doctor W. Nylander i Helsingfors. 

Fyra sällsyntare finska växter: Batrachium confervoides, Biatora globi- 

fera, Parmelia carneo-lutea och Parmelia perlata. 

Af Herr Pharmaceuten Hjalmarson på S:t Croix 
i Vestindien. 

Etthundradetolf arter från nämnda ö, förnämligast af Vestindiens märk- 

värdigare odlade träd och buskar, samt af talrika smärre vilda 

växter af Graminex, Cyperacex, Commelinex, Mimosex, Malvacezx, 

Composite m. fl., äfvensom en samling af frukter och frön af 

tjugofyra arter, af Leguminose, Bignoniacex, Cucurbitacexe m. fl. 

Af Studeranden Herr Zetterstedt. 

Tolf arter från nejderna af Stockholm och Upsala, deribland serier af 

arler af Potamogeton, Batrachium m. fl. 

Af Studeranden Herr Fredr. Björnström. 

Sex arter af slägtena Rumex, Cirsium och Nitella. 

Af Studeranden Herr C. A. Westerlund i Calmar. 

Femtiosex arter dels från det inre af Småland, t. ex. Pulmonaria azu- 

rea, Thesium alpinum, Lathyrus heterophyllus, dels från Calmar- 

trakten, t. ex. Viola uliginosa, Juncus maritimus och Lactuca 

scariola, dels från Öland t. ex, Lychnis alpina, var. petraea, Ra- 

nunculus illyricus, Adonis vernalis m, fl. 
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Af Handelsbokhällaren Herr Lindroth. 

Femtio arter dels från Stockholms-nejden t. ex. Thymus chamzedrys, 

Petasites vulgaris, flera Orchidex&, dels från Östergöthland t. ex. 

Glyceria plicata, Orchis latifolia, Prunus insititia m. fl. 

Af Studeranden Herr Cederstråle. 

Tjugosex arter från Bohusläns skärgård, t. ex. Stenhammaria maritima, 
Haloscias scoticum, Ligustrum FNGRre Sagina subulata m. fl. 

Af Studeranden Herr Lindroth. 

Trettiosex arter från Stockholms omgifningar. 

Af Studeranden Herr Arthur Hazelius. 

Tjugo arter, dels från Stockholms-nejden, t. ex. alla svenska arter af 
Pyrola och flera Orchidex; dels från Öfver-Grans socken, t. ex. 
Fritillaria Meleagris; dels från Wendels socken, t. ex. Salvia pra- 
tensis. 

Af Botanices Intendenten. 

Femtio arter från Åland insamlade af Herr C. E. BerGstraAnp, deribland 

Silene maritima, Ranunculus cassubicus, Cochlearia danica, Cepha- 
lanthera ensifolia m. fl. 
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Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium 
i Maj 1851. 

— ? ?--ooem—!=2< !2!2120? 22? = =—— 

pda > 
Barometern å Thermometern | > 5 

reducerad till 0". VR Vindarna. 3 
Celsius. ga EE: 

Decimaltum: 3 = 

fabel KRO Klr6) Kl] KRT RR z. 
Föne tries el GIN: | fr ma | 6: Me | 490 mer [ Éom: IL Ems 3 T 

1 125,09 | 25,12 | 25,06 | + £11 + P0 + 02 

2 125,05 I 25,17 | 25,29 I + 011 + 3,3 | + 0,6 

3 | 25,38 | 25,47 | 25,52 | + 4,0 | + 6,5 | + 1,9 
4" 125,55 | 25,54 I 25,48 | + 211 + 511 + 3,7 

5 125,29 | 25,23 | 25,15 | + 4,0 I + 4,1 | + 4,2 

| 6 | 25,08 | 25,12 | 25,18 | + 3,7 | + 4,8 | + 3,1 

7 125,18 | 25,18 | 25,20 | + 33 | + 9,9 | + 4,8 

8 125,31 |-25,42 | 25,47 | +:3,7 | + 7,5 | +15,1 

9 125,53 | 25,55 1 25,58 | + 80 I + 85 | + 3,1 

10 | 25,60 | 25,64 | 25,67 | + 11 Il + 4,4 | + 2,1 

11 | 25,69 | 25,71 | 25,71 | + 15 Il + 7,81 + 3,1 

12 1 25,73 | 25,73 | 25,74 | + 2,7 | +10,1 | + 4,3 O.N.O. 

13 | 25,78 | 25,81 | 25,82 | + 3,5 | +-6,4 | + 4,9 -1 O.N.O.] O.N.O. | — 

14 | 25,84 125,79 | 25,79 | + 5,0 | +10,5 I + 5,1 | O.N.O. | V.S.V.| — 

15 | 25,78 | 25,75 | 25,71 | + 9,5 | +14,0 | + 7,0 SÖMN PSA Me 
16 | 25,66 I 25,61 | 25,53 | + 7,2 I +14,3 | + 8,6 — I 5S.S.0. | Mulet 

17 125,51 | 25,54 125,53 | +10,7 | +14,3 | + 8,3 V.S.V. | S.SV. | Klart 

18 | 25,53 | 25,48 | 25,43 | + 9,0 | +14,2 | + 5,1 S.S.V. S. 2 SEG 

19 125,32 I 25,27 125,20 | +10,5 | +12,6 | + 9,0 S.S.0. S. | Mulet 

20 | 25,17 | 25,21 125,19 | + 9,7 | +13,7 | + 9,2 V.S.V. | V.S.V. | Ström. 

21 | 25,13 | 25,22 125,29 | + 9,0] +14,3 | + 9,2 VS dj Regn 

22 125,36 | 25,46 | 25,45 | + 7,0 | +16,1 | + 8,5 - I V.N.V. S. Klart 

23 | 25,37 | 25,38 | 25,43 | +11,6 | +16,0 | +10,9 - | V.N.V. | V.S.V 

24 125,41 | 25,44 | 25,48 | +12,0 1 +12,9 I + 6,5 N.N.O. | N.N.O 

25 | 25,45 | 25,36 1 25,25 I + 9,11 +14,2 | + 9,0 V.N.V. I S.S.V. | Ström. 

26 | 25,17 | 25,19 | 25,23 | + 7,14 | + 7,5 | + 5,5 0. | |G 116 TN 
27 125,25 125,29 125,36 | + 7,2 I +13,6 | + 9,0 O.N.O. | S.S.V. | Ström. 

1128 | 25,40 | 25,43 | 25,45 | +12,4 | +14,7 | + 8,7 Sh MET. 

29 | 25,50 | 25,54 | 25,57 | + 7,9 | + 9,71 + 9,2 O.N.O. | V.S.V. | Regn 
301 25,57 | 25,54 | 25,44 ata +F1753 | + 9,8 "V.SV. | V.S:V.] SSN. | === 

31 | 25,51 | 25,56 | 25,57 | + 6,2 | +13,1 9,2 | No INN.V. Storm 

25,438 +7"73 
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i Juni 1851. 

LA] St 2 Eb 16 (0 pe Sr rd I ae 

+19,5 | +16,6 | v.s.V. 
25,61 | 25,62 +22,0 | +17,4 | N.N.O. 

25,64 | 25,65 +22,7 | +18,7 Å 

25,386| 25.384 | +13"69| +16"88| + 1299] TH RET nr a w 
25,354 +14"52 | 

ä 

25,63 | 25,64 Ag [0 

Lörd Ce 

» S 

dium 

z s > 
odaterad Hål 0”. | fr gå | Vindarna. 3 

Decimaltum. | | xd k 

”Kl..67] KI: ELISE KERO. SER 9 AL ua ARR = 
SE e. m. e. m. | f. m. e. m. e. m. | 3 e. m. e. m. - 

1 125,49 | 25,41 | 25,43 | +132 | +1614 | +1105 N.N.V.| S.S. V: 

2 125,36 | 25,29 | 25,22 | +16,2 | +17,7 | +13,0 | v.s.v. | V.s.V: | V.S.V. 

31 25:03 1 26,33 125,33 | 411,4 | 417,0 I +13,1 I Vis.V. | V.S.V. ] S.S: V: 

4 125,37 | 25,37 | 25,35 | +19,2 | +16,7 | +13,8 | s.s.v. | s.sS.0. | S.s.0. 

51 25,42 "| 25,54 1 25,58 | +15,1 | 415,5 I +14,0 I v.s.v. | iv. "TI v.s.v. 

6 1 25,61 I 25,57 | 25,54 | +11,0] +13,9 I +10,0 I $.0 5.0. Sö 

7 125,49 | 25,50 125,48 | +415,5 | +19,1 | +14,0 | S.s.v S.S.V. 

8 | 25,42 I 25,31 |25,20 | +14,6 | +15,1 | +11,5 I s.S.v 

9 125,09 | 25,01 124,95 | +12,2 | +16,5 | +11,0 | s.v 

10 | 24,85 | 24,86 | 24,88 | +10,2 | +16,1 Fra S 
11 | 24,92 | 25,02 | 25,14 | +13,2 | +14,5 | +10,1 I s.s.v. 

12 1) 25,33 | 25,46 | 25,52 | + 9,81 +14,3 | +13,1 | v.s.v. 

13 | 25,52 | 25,35 kolon +130 I +14,2 | 1051 IS 

14 | 25,28 | 25,35 | 25,46 | +14,9 | +15,0 | +12,2 | v.s.v. 
15 125,55 125,58 | 25,57 | +14,1 | +15,9 | +13,8 I o.N.O. 

16 | 25,45 I 25,31 | 25,19 | +13,8 | +16,1 I +10,0 | 5.0. 

17 |'25,13 | 25,14 | 25,17 | +13,3 | +18,1 | +12,0 | 5.5.0. 
18 125,21 125,27 125,32 | +10,5 | +15,9 | +10,9 | 0.N.o. 

19 | 25,32 | 25,30 | 25,23 2166 | -FI10,7 to SV. 

20 125,24 | 25,28 | 25,29 +17,9 | +141,6 | S.S.0. 

24 | 25,37 | 25,48 | 25,53 +14,2 | +12,0] N. 

I 22 125,56 | 25,51 | 25,46 +20,38 | +16,0] N. 

| 23 1 25,36 | 25,27 | 25,23 -£15,9 1-E233], IS. 

| 24 | 25,27 | 25,36 | 25,42 +15,0 I F12A4T s.s.v. 

25 | 25,48 | 25,53 | 25,56 +13,9 | +11,0 | s.s:0: 

26 | 25,61 | 25,64 | 25,67 +17,2 | 4+13,6 I 0.S.0. 

2 25,68 | 25,64 
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i Juli 1851. 
— — ===" ARANDA ANNETTE 4 

tocrad sill. | FROSGRan | VÄRNA BE 
Decimaltum. CC = 

f.m. | e. m. | e. m: | f. m. | e. m. | CSE (SB PA LME Hr rt (AR: se | 

1 125,64 | 25,58 | 25,53 | +1977 | +275 | +220 | — ff — | Klart 

2 | 25,48 | 25,43 | 25,54 | +24,0 | +29,2 1 +13,2 | — | V-S.V.] N.O. | Storm 

3 | 25,58 | 25,58 | 25,57 | +14,4 | +17,6 | +14,3 | 0.N.0. |. N.O. |O.N.O.] Klart 

4 125,50 | 25,43 | 25,37 | +14,0 | +19,1 | +16,8 | 0.N,0. | O.N.O.] —S. 

5 125,33 | 25,27 | 25,18 | +16,5 | +19,7 | +16,8 | — 1 S.S.0, | S.S.V. | Regn 

6 | 25,11 | 25,13 | 25,17 | +14,9 | +10,2 | 4:10,1 | S.S.V. do NI I — 

7 1-25,19 a 25,23 | +10,1 | +13,4 | +12,9 |N.N.V. |V.N.V. | V.N.V. | Mulet 

8 125,22 | 25,19 | 25,24 | +13,0 | +18,7 I +13,5 I N.v. | 0.8.0. | 5.5.0. | Klart 

9 124,83 | 24,84 | 24,84 | +11,1 +18,0 | +123 [OO ASS Md ÅS | Regn 

10 | 24,85 | 25,02 | 25,13 | +11,1 | +15,0 | +10,3 | S.S.V. | S.S.V. | S.S.V. 

11 | 25,21 | 25,27 125,32 | +15,0 | +17,1 I +12,6 | S.V. | S.S.V. |] S. Klart 

12 | 25,32 |2a 25,30 | +17,5 | +15.1 | +13,0 | V.S.v. | v.s.v.] S.v 

13 125,25 1 25,29 | 25,18 | +15,2 | +21,0 I +16,0 | S.Y S.vV. | SV. | — 

14 föra 25,22 | 25,22 | +16,5 | +22:0 | +15,6 | V.S.V. | S.S.V. | S.S.0. 

15 | 25,21 | 25,20 | 25,21 | +18,0 | +19,0 I +16,0 | 0.s.o. | 5. $.0. | Ström 

16 | 25,23 | 25,29 125,32 | +14,7 | +19,5 | +16,2 | S. 10.5.0. I 0.5.0. | Regn 

BuPlLob,32 125,37 | 25,38 | 415,4 +19,0 | +15,1 | — Is a S.S.V. 

13 | 25,40 | 25,45 | 25,46 | +20,5 | +20,5 | +14,3 | S.S.V. | S.S.0. | S.S.0. | Klart | 

19 125,17 |25,06 | 25,29 | +14,1 | +15,0 I +13,7 | N.O. | S.0. |.S.S.V. | Regn 

20 125,43 | 25,54 | 25,59 | 415,0 | +19,1 | +150 1 SIS där dal IN Ilan 

21 125,59 | 25,56 | 25,45 | +16,3 | +20,1 I +15,2 | S.S.V. |. S. Så Mulet 

22 125,37 | 25,33.| 25,30 | -H17,5 | +20,0 | +15,1 | SIS:M5 JA d- Värde SN Regn 

23 | 25,32 | 25,34 | 25,32 | +16,0 | +20,1 | +16,0 | V.S.v. | V.S V. | V.S.V- | Mulet 

24 | 25,31 | 25,32 | 25,32 | +19,1 | +21,1 | +13,1 | — | S:S.0. 1 S.S.0. | Klart 

25 125,22 | 25,07 | 25,10 | +15,1 | 4+14,7 | 4+14,5 O; 0. S. Regn 

26 | 25,15 | 25,14 | 25,19 | +15,8 | +20,5 | +16,2 | SS. 5.5.0. | S.S.0. | Klart 

27 | 25,22 | 25,24 | 25,34 | +17,6 | +21,1 | +13,0 | — 1|.S.s.0. |. V. Regn 

28 | 25,39 | 25,47 | 25,52 | +16,1 | +19,2 | +15,0 | ”V. | V.S.V, | V SV. | Ström, 

29 125,56 | 25,59 | 25,60 | +19,0 | +23,0 | +16,2 | V.S.V. I V.S.V. | S.S.V. | Klart 

30 125,62 | 25,60 | 25,60 | +18,5 | +21,8 | +16,0 | S. S. S. — 

25,60 | 25,52 | 25,49 | 419,0 | +23,0 | +17,0 | — | 5.5.0. | S.S.0. | — 

E >»: 0 0 0 25,347 | 25,319| 25,332 | +16'14| +19"46| +14 42] re EP rp FEN 
25,323 +16'67 



— 14 — 

i Augusti 1851. 

31 

Me- 
dium 

t25407] 25,415| 25,413| 4 1381| 41767 | +1403 
——Lrt  ====—L] ” 

25,412 

ar | É > 
reda fä (05 | PRERM DIEN Vindarna. & 2 

Decimaltum. | - =, 

TRENTER Ad få SRS ON a Kl. = 
f. m. e. m. e.. me. p fo oms e. m. | f. F | 

25,43 | 25,36 | 25,29 | +17:0 | 42400 | 4197 | — | 55.0. | 5. | Klart | 
25,27 1 25,32 1 25,38 | +18,0 On S.S.V. | S.S.V. | V.S.V. | Dimma 

25;50 | 25,54 | 25,49 | +17,8 | +23,9 | +15,9 | N.O. |O.N.O.] S.V. | Klart 

25,46 | 25,44 | 25,41 | +17,5 | 4+19,7 | +17,2 | S. | S.S.V. | V.S.V. | Regn 

| 25.49 25,60 | 25,67 | +13,1 | +16,0 | +15,1 | N.V. |N.N.V. | N 
| 25,70 25,73 | 25,74 | +13,0 | +14,6 | 443,2 | V.N.V. IN.N.V.| — | Klart 

25,70 | 25;71 | 25,71 | +16,1 | +22,0 | +14,6 | v.s.v. | Vv. |O.N.0 
25,71 | 25,63 | 25,49 | +16,1 | +23,1 | +16,9 | O.N.O: | S.S.V. | S.S.V. | — 
25,48 | 25,49 125,48 | +15,0 | +19,1 | 415,0] 0. I 0. fto.soo ll — 
25,47 | 25,34 | +16,5 | +14,5 | + 9,5 | S.0. | O.N.O.] N.V. | Regn 

25,47 125,50 I 25,52 | +10,3 | +14,6 | + 9,9 | N.V. | S.S.V. | S.S.V. | Klart 

25,58 | 25,67 | 25,73 | +10,2 | +17,0 | +12,4 I S.S.V. | s.s.0. I — | 
25,74 | 25,74 | 25,69 I +13,2 | +18,1 | +13,0 | Vv. V. I 
25,66 | 25,62 | 25,55 | +14,1 | +18,0 | +15,0 | sS. S. s. | Mulet 
25,37 | 25.38 le +16,2 | +19,1 | +14,6 | S. S. S Regn 

25,23 | 25,22 | 25,23 | +15,1 | +19,0] 415,2 1 s.v. I v.s.v. I v.s.v 
25,26 | 25,35 | 25,43 | +10,5 | +16,0 I +14,0 I V.N.V. Vv V.N.V. | Ström 

25,49 125,55 | 25,62 | + 8,1 | +13,0 I + 8,21 N. N. IN.N.V. |] Klart 

25,70 | 25,75 | 25,66 | + 8,7 | +16,4 | +12,8 IN.N.V. |N.N.V. | V.S.V 
25,70 | 25,57 | 25,48 | +13,0 I +13,8 | +14,9 I v.S.v.] S.V. | V.S.V.| Regn 

25,46 | 25,45 Go +14,8 | +19,1 | +415,0 | V.S.V. | V.S.V Vv. | Malet 

25,24 [ob ad 25,27 | +14,3 | +19,1 | +16,0 | Vv. V. Vv Regu 

25,29 ale | 25.26 +17,3 | +20,0 | +17,5 | V.N.V. | V.S.V. | V.S.V. | Ström 
25,22 125,26 | 25,33 | +16,0 I +20,2 I +12,9 | v.s.v. I v.s.v. | V.s.v 
25,37 | 25,32 | 25,20 | +12,2 | +19,1 | +14,9 | S.V. S. S. | Regn 

höj 25,32 | 25,41 | +14,0 I +14,0 I +12,3 | V.S.V. | V.N.V. | V.S.V. 

25,35 | 25,22 | 25,08 | +11,3 | +13,3 | +13,5 | S.S.V. | 5.5.0. | S.5.V. | — 
25,03 | 25,05 | 25,04 | +12,1 | +16,0 | +14,3 | s.v. | s.v. I's.s.v. | — 
24,84 | 24,75 | 25,05 | +12,1 | +15,4 | +12,14 | NO. | V. | S.S.V-. i 
25,18 | 25,20 | 25,08 | +12,1 | +14,2 | +410,6 | S.s.V. | 0.S.0.| N. | Mul 

25,08 | 25,28 | 25,45 | 412,5 | +14,0 | +12,0 | — /N.n.v. | V.S.V. | Regol 

Nederbörden = 2,468 dec, tu EN 

+15"”17 



September 1851. 

Barometern | 
teducerad till !0 Thermometern | 

Vindarna. 

Pa 

2 Celsius. 
Decimaltum. Er KO 

= pr 
Kl 6)]2KIT201AK1: 9 KI 6 K12 | RIO WRINGP RE SF RES = 
föl nan |.5e myr Fes mu | fil ma Pe: mi Del my Hf! mö el mt el m: | 7 
———-———— —.— ;7vee— — — <—— 

| 

4 | 25,56 | 25,60 | 25,60 | +11'0 I +18'9 I +119 I S.Vv. | 0.5.0. 0. Ström. 

2-1 25,55] 25,59,| 25,68 | +12,7 | +18,0 I +13,1 | N.O. | S.S.0. | S.S.0. | Regn 

3) 25,72 | 25,69 |. 25,66 I +12,3 I +19,1 I +14,1 I O.N.O.| O.N.O.] N. Dimma 

AN 25:60:14 251621 725;59:L-+13;01)4--24 77 H-a60! kh 0) SEP Oe Klart 
5-1 25,50:| 25,45 | 25,45 | +14,2 | 421,2 | +16,3 | —- | s.0. | — | Regn 

6 | 25,44 | 25,54 | 25,60 | + 9,7 | +10,0 I + 9,0 N. N. N. 

7 | 25,63 | 25,65 | 25,68 | + 5,6 | +10,5 | + 6,6 | N.N.V.| N.N.V.| N.N.V.| Klart 

8 | 25,73 | 25,82 | 25,83 I + 5,31 + 7,6 | + 8,9 I N.N.V.| N.. Vv: 

ned 25,72 | 25,75 | + 7,9 | +13,2 | 412,2) v. Jv.n.v.|N.N.v.| Mulet 
25,77 | 25,77 | 25,78 | +10,7 | +12,1 | + 8,0 I N.N.V.ÅN.N.V. | ON. Ström. 

25,76 | 25,71 | 25,70 | + 6,3 | +1t,1 | + 6,3 I N.N.V.] N.N.O. FET 

25,61 | 25,53 | 25,46 | + 6,1 | +10,8 I + 7,9 I N.N.V.| N.N.O.] N.N.V.| Mulet 

25,36 | 25,50 | 25,61 | + 7,0 I +11,0 | + 8,1 | N.N.O. | O.N.O. |] N Regn 

25,66 | 25,71 | 25,76 | + 8,0 I +14,0 I + 8,0 N N N Ström 

25,73. | 25,74] 25,85 | + 7,4 I +16,0 1 +10,5 | Vv Vv NE 

25,93 | 26,00 I 26,05 ; + 6,0 I +15,0 | + 8,4 N a ed | Klart 

26,03 | 26,00 | 25,95 | +410,0 | +17,5 | +11,1 I S.V. | V.S.V. | V.S.V. ör 

25,88 | 25,85 | 25,81 | +10,2 | +17,0 | +10,1 | — | v.s.V. | V.S.V.| Strömt 
25,74 125,73 | 25,73 I + 8,0 | +17,2 (+ 99] — | — Sö — 

25,73 | 25,73 | 25,72 | +10,0 I +15,9 I +H11,0 I — | — | — I] — 

25,73 | 25,72 I 25,72 I + 9,0 I +12,1 | +11,0)] — — 1 0.5.0. | Dimma 

25,71 | 25,71 | 25,71 | +10,0 | +15,0 | + 80 |— | — | 0.5.0 
25,69 | 25,71 | 25,73 | + 7,0 I +15,0 I +12,0 | 0.5.0. | 0.S.0. | — 

25,74 1125,73! 25,62 | +11, pl +16,1 | 410,1 ! V.s.v. I V.S.V. I V.S.vV 

25,63 | 25,55 | 25,49 I + 9, 3! +12,1 | +11,8 | 0. 0. 0.S.0. 

25,43 | sa 25,39 | +12,5 +416,0 |'+12,5 | 0.5.0. | 5.8.0. | 0.5.0. 
25,36 | 25,45 | 25,50:| +13,0 | +45,9 | 414,0 I 5.5.0. | ss | — 
25,33 25,43 | 25 54rlt 79 414,0 ke Gl NI | v. | v. 
5 53:| 25,53:| 25,53] +10,3 | +12,3 + 8,0 | sal s0. IF — 

25,45 | 25,39 | 25,40 | + 9,5 | +12,2 | +12,2 | O.N.O. | O.N.O | Sj 

25,644] 200041 25.663 +. 936] +1 +1428]4 +1004 Nederbörden = 0,481 dec. S 

25,654 +11"33 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 8. N:o 9 & 10. 4 



ad & UM BR WN mm 

op 

lager 25,413| + 745] +10"49| + 766 
SES gy G SR 

— 36 — 

October 1851. 

> 

reducerad till 0”. | TherPaarGA | Vindarna. Sr 2 

| | är 
ANKI 9 IA KLAGA Kia NR | Kl. 6 Kl. Å = 

e. Mm; fr mo lye. mm; ermy kf: lär) se: maten 5 

25,41 25,51 | +11"7 | +16'0:! 4+4107 | S.S.V. | S.S.V Ström 
25,5 25,48 | +11,0 | +14,3 | +12,0 | 0.5.0. | 0.5.0 Regn 

25,41 25,52 | +13,6 | +15,0 | +14,0:1 0.5.0. | S.S.0. | S.S.0. | Dimma 

25,53 25,57 | +14,4 | +15,2 | +13,7 | S.S.0. | S.S:0. | S.S:0. | Klart 

25,54 25,56 | +14,0 | +15,2 | +15,1 1 :S.S.0. | S.S.0. | S.S:0. 

25,48 25,46 | +13,4 | +14,0 | +13,1 S S.S.0 Mulet 

25,47 25.419] Ft) 9;6-) -F14,311--+ 9,7 |4S:S:0:]"$:S:0 Klart 

25,32 25,23 | + 7,0 | +13,8 I +141,3 | S.S.0. | S.S.0. | S.S.:V. | Regn 

EC 2534] Hl GAR + 9,0 | S.S.V. | S.S.V Mulet 

25,35 25,34 | + 7,2 | +12,6:] + 7,41: SV. S. V. 

35 25,57 | + 7,8 | +10,4 | + 8,0 | V.S:V. | V.S.V. | V.N.V.]- Regn 

5,55 25,53 | + 6,0 | +14,5 | + 6,9 | 5.S.V. | S.S:V. | V.NV. 

25,54 05-431 4! HA |uttgON ut DL ALA Vv. | S.S.V. | Klart 

25 25,16 | +11,1 | +12,7 | + 8,5 JIS.S.V. I V.SIV] V.SV. 

25,14 25,20) FL ONANI VR V. — 

Ja 25,05 I +12,0 | +13,8 i + 8,1 S. S. S.S.V. I Storm 

5.17 25,23 Ib-H 7:01:4-H40, 24114 2,91 S.S.V. | S.S.V. vd Klart 

25 25,29 I + 5,0 | +11,0 1 + 9,2:1-S.S.v S.V VISNAINSF ER 

256,02. 25 25,37 | +10,6 | +13,7 | + 7,0 | V.S.V. I v.S.Vo] VSM] — 

25,4 25, 25,61 | + 5,5114-4F21, 1 NR 5DN-ESNIINISTNINSVASTE 

25,72 | 25, 25,86. 413,91) 4+119,911-4-1-5,8 |) ALINE NNE 
5, 25,83 | 25,78 | + 6,1 | +10,5 | +410,0 | S.S.V I Si | Ström. | 

25,73 | 25,69 | 25,69 | +10,1 | +11,7 | + 11,1 | S.S.V. | 'S.s.V. | S.S.V.] Regn 

20; 25,69 I 25,69 I + 7,11 + 8,6! + 7,0 Nå Vv. V.N.V. |] Dimma 

3 25,75 5,76 | + 0,1 | + 8,0 | + 1,9 | N.N.V. | N.N.V.] N.N.V. |] Klart 

25, 2 25,31 | + 211 + 4,0) + 1,1) V.NVJVNN dT NI — 

25,26 25,31 | + 3,0 | + 2,6) + 1,3] N.N.O. | N.N.V.| NV. | Snö 

125,35 I 25,01 | + 1,3 + 29d+ 4,5 IV.NV | SSVA Sf Regn 

; 25,00] ++ 7,4 lut 6,1 :11— HB dSER AA ISSN NECHIEStokn 

r 25,47,| — 2 0,0 1-— 3,2 NOBEL ENINIOS da Ni Snö 

A 25.01 | — 14! 112,3. I sä | 0. [| 0.5.0. | 0.S.0. | Regn 

| Nederbörden =0,849 dec. tum, - 

4843 



37 — 

i November 18951. 

oORW-—RA NR WHHK 

- ja -» O 

12 

NS ja AA pA på RT 

SIREN ES 0 ÖN & & & & 

25 

> 
reducerad till 0”. | ÄN RE | Vindarna. | & 3 

Decimaltum. | | = JA 

Kl. 6 | Kl. 2 | Kl. 9 | Kl 6 | Kl. 2 | KI. 9 | Kl. 6] Kl. 2 | KI.9| & 
fm; be. m. em; | fö mt e; Aa) SN | fi m; | e. m. | e. m. | £ 

24,58 +4£1 | +1'6 V.N.V. 3 Vv. Regn 

25,19 | 25,21 | 25,21 | +4,2 | +7,0 | +4,7 | S.V. S. S. | Ström. 

25,05 | 25,10 | 25,27 | +4,9 | +4,5 | +4,1 I N.N.O. | N.N.V.|] S.S.O. |] Regn 

25,37 | 25,47 | 25,44 | +6,1 | +8,2 | +6,8 | S.S.0. I S.S.0. | O.N.O. | Mulet 

25,29 | 25,28 | 25,39 | +7,1 | + 9,1 | 4-6,8 | O.N.O. | S.S.0. | S.S.0. | Regn 

25,38 | 25,39 | 25,53 | +6,2 | +7,0 | +5,0 | 0. 0. S. | Mulet 

25,62 | 25,54 | 25,39 | +5,1 | +6,4 | +6,1 | O.N.O. | O.N.O. | O.N.O. | Regu 

25,47 | 25,50 | 25,51 | +5,3 | +6,1 | +5,2 | O.N.O. | S.S.0. I 5.5.0. I Ström. 

25:53 | 25,55 | 25750 |" +241 | +455 | +6,1 | — IK S0. | 0:S:0:] Rega 

25:45) 25,47 | 25,47 -F8J0]7-48)7 ) +7,6 (ACA 

25,50 | 25,54 | 25,61 | +5,9 | 46,9 | +5,3 N. N. N. — 

25,68:1 25,74 | 25,74 | +4;0 | +5;0 | +2,3 1 — | — I VN] Dimma 

25,59 | 25,43 | 25,21 | +3,2 | +4,2 | +4,0 | S.S.V. | S.S.V. | S.S.V. | Mulet 

25091 25;15 | 25,16 | +0,1 | —L7 | —=3i6 | NOJ] NO. | N.V: | Sö 

25,18 | 25,24 | 25,26 |-—4,9 | —3,0 | 4,0 I NV | VN. V-NV. 

25,19 I 25,24 | 25,09 | —5,5 | —4,2 | —0,1 | V.N.V.I V.N.V.I V.NVI — 

25,07 | 25,10 ' 25,18 | —2,2 | +0,1 | +0,5 | V.N.V.| v.NV.| Oc. | — 

25,28 | 25,33 | 25,31 241) FO) 06 S. IN.NO. | N:NO| — 

26,48] 25.331] 25,49 | —0,1 | +41,0 | —26 | N. V. Vv. |] — 

05:51 13:25,471,.25533: | =-BH0—201 0,2 | VANV:] ON NOS ERE 

25,13 | 25,12 | 25,18 | —L0 | +0,1 | +1,1 | N.N.V.| N.N.V.| N.NV.| — 

25,32 | 25,51 | 25,64 | —0,5 | —0,8 | —2,2 | — | N.N.V.| N.N.V.| Mulet 

25,68 | 25,67 | 25,64 | —2,9 | —2,4 | —41,6 | N. N. N. 

25,57 | 25,48 | 25,38 0,0 | +0,9 | +1,1 | N.O. | N.N.O.] N.N.O.! Regn 

25,28 | 25,29 | 25,31 | +4,0 | +5,0 | +4,0 | 0.N.0.] 0. 0. 
25,39 | 25,43 | 25,39 | +3,0 | ESO EE SST fe 0: AON 

25,33 I 25,33 | 25,30 | +3,0 | +2,1 | +1,1 I 0.N.O. | O.N.O. I] O.N.0. | — 

25,31 | 25,33 25N +Llal kl) 0,8 |N-N.0. N. |N:x0.| SE 

25,38 | 25,50 | 25,61 | +0,1 | +1,0 | +0,6 | N. IN.N.O.]N.N.O.] Snö 

25,63 | a 25,51 | —1,0 | —1,0 | —4,0 | N. | N. | N. | Mulet 

25,344| 
——A- MM 

25,375| 25,385 | 
25,367 

STOCKHOLM, 1852. 

+2'05| +2'65 
—— +200] Nederbörden = 3,956 dec. tum, 

+223 

P. ÅA. NORSTEDT & SÖNER. 
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innehåll. 

Astronomi, Fysik och Meteorologi. 

ErRbDMANNS, Dannemora jernmalmsfält 

— — marmorlager i Nora . 

— — — vattenståndet i mälaren och sälisjön 1850 

SJÖGREN, ÖJÄNdSKROOIORI"e, I ve gg ALT 

WERNGREN, Huanoöarna Cincha 

| Sid. 

ÅGARDH, M., solförmörkelsen den 28 Juli . 220. 
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Meteorologiska observationer . . ms os cc: 27,-:85, 179, 311. 
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